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 מסמך א'
 הודעה בדבר פרסום מכרז 

 
 למתן שירותי הדברה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר המועצה)להלן: " מועצה מקומית ערערה

 "השירותים". –המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן  , כמפורט במסמכישטח שיפוט המועצהב
 

 רכישת המכרז:
)שלא יוחזרו( במשרדי ₪  500בסכום של  26/05/2019 את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום

 .  077-3624301, טלפון: 14:00עד  08:30בשעות  המועצה
התשלום בגין מובהר בזאת כי  .במחלקת הגביה במועצהאת התשלום עבור המכרז יש לבצע 

מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה 
 מובהר כי רכישת המכרז כאמור לעיל, הינה תנאי להגשת הצעה.   שהיא.

 
 עיון במסמכי המכרז:

ו/או באתר  המועצהבמשרדי ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו,  26/05/2019 החל מיום
אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו  muni.il.ara-arara.wwwשכתובתו: האינטרנט 

 אינטרנט. מה
 

 ערבות המכרז:
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית, להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם 

בתוקף  בנוסח המדויק המצורף למכרז,₪(,  אלף וחמש מאות)במילים: ₪  1,500 להצעתו, בסך של 
 לסיום הליכי המכרז. , עד המועצהלפי דרישת הערבות תוארך  .09/09/2019עד ליום 

 
 שאלות מציעים:

 ,14:00שעה  02/06/2019ניתן להעביר שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על המכרז עד ליום 
.  באחריות המציעים לוודא  ruwayday@arara-ara.muni.ilלמנכ"לית המועצה, באמצעות מייל:

 כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד. תשובות תשלחנה לכל המציעים אשר ירשמו למכרז. 
 

 הגשת ההצעות:
: "מכרז פומבי מס' במעטפה סגורה עליה יירשםיש למסור  ,את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז

לתיבת המכרזים במשרדי  14:00בשעה  ,09/06/2019בלבד, במסירה ידנית עד ליום " 03/2019
 ייפסלו.מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל  .)לא לשלוח בדואר( המועצה

 
 

 הבהרות:
ביותר או כל הצעה שהיא והיא רשאית להוציא הזולה מתחייבת לקבל את ההצעה  המועצהאין 

 אל הפועל רק חלק מההצעה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 רשאית לפצל את הזכייה בין זוכים שונים, על פי שיקול דעתה.  מועצהה

הצעת המחיר של המציע תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  
  עפ"י מסמכי המכרז.

ובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה" בגוף הפרסום, אינו בא להכשיר את מסמכי המכרז מ
 שיוגשו ע"י המשתתף לכדי הצעה ע"פ דיני המכרזים.

 המינים כאחד.  2-, אך מתייחסים ל/ נקבה מסמכי המכרז מנוסחים לצרכי נוחות בלשון זכר
 

  מודר יונסעו"ד 
   המועצהראש 

http://www.arara-ara.muni.il/
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 מסמך ב'
 ים למשתתפים במכרזיכללהוראות ותנאים 

 
 למתן שירותי הדברהמועצה מקומית ערערה )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות מחיר 

 "השירותים". –, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו, אשר יקראו להלן שטח שיפוט המועצהב
 

 

 מסמכי המכרז: .1

 והמסמכים זו הזמנה) הבאים המסמכים ממנה נפרד בלתי כחלק מצורפים זו להזמנה
 :(המכרז״ ״מסמכי יכונו לה המצורפים

 
 .מכרז פרסום על הודעה מסמך א'

  
 ;במכרז למשתתפים הוראות מסמך ב'

 .במכרז להשתתפות ערבות נוסח 1מסמך ב'  
 המציע  של המקצועי הניסיון ופירוט המציע פרטי 2מסמך ב'  
 אישור מורשי חתימה 3מסמך ב'  
מינימום והעסקת עובדים  הרשעות בענין שכר תצהיר היעדר 4מסמך ב'  

 זרים.
 ;עובדים זכויות שמירת בדבר תצהיר 5מסמך ב'  
 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין 6מסמך ב'  
 המלצות וחוות דעת 7מסמך ב'  
 המועצה לעובד קירבה היעדר בעניין תצהיר 8מסמך ב'  
 תיאום מכרזתצהיר בדבר אי  9מסמך ב'  
 אישור על תקופת העסקה (1) 9מסמך ב'  
  

 ;המציע הצעת נוסח מסמך ג'
 אומדן המועצה והצעת המציע 1מסמך ג'  
  

 :שהינם נספחיו לרבות החוזה נוסח מסמך ד'
 .במכרז לזוכה ביצוע ערבות נוסח 1ד'  מסמך 
 נספח ביטוחים 2ד' מסמך  
 ביטוחיםאישור על קיום  א-2מסמך ד'  
 החתימ זכות ואישור בנק חשבון פרטי 3ד'  מסמך 
 התחייבות לעבודה בשעת חירום 4מסמך ד'  
 מפרט טכני של השירותים 5מסמך ד'  
 יומן ביצוע פעילות 6מסמך ד'  
 דו"ח ריכוז חודשי 7מסמך ד'  
 טבלת קנסות 8מסמך ד'  
 רשימת מוסדות ציבור 9מסמך ד'  
 ניטור והדברה של זחלים במוקדים קבועים דו"ח 10מסמך ד'  
 פירוט שטחים פתוחים 11מסמך ד'  
 נספח בטיחות כללי 12מסמך ד'  
 הצהרת בטיחות א-12מסמך ד'  
 הנחיות משרדיי הממשלה להדברה במוסדות חינוך ובסביבתם 13מסמך ד'  
   
 

 .המכרז במסמכי הנדרשים או / המוזכרים המסמכים יתר כל
 

המועצה תראה במשתתף במכרז כמי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים לעיל 
וכל יתר המסמכים אשר נמסרו לו עם חוברת המכרז והוא קראם, הבין את תוכנם, קיבל את כל 
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פי תנאי ההסכם המצורף להם, אם הצעתו -ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו על
 תיבחר כזוכה במכרז.

 
 ריכוז מועדי המכרז: .2

 
 26/05/2019החל מיום   המועצהפרסום המכרז בעיתונות ובאתר 

 26/05/2019 החל מיום רכישת המכרז 

 14:00שעה  02/06/2019עד ליום  העברת שאלות הבהרה על המכרז )במייל(

 14:00שעה  09/06/2019עד ליום  הגשת הצעות לתיבת המכרזים 

 09/09/2019עד ליום  תוקף ערבות המכרז 
 

המועצה תהיה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדחות את  .2.1
המועדים הנקובים בטבלה שבפתח סעיף זה לעיל, בתקופה קצובה נוספת אחת או 

הודעות על דחייה כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה, וישלחו לכל יותר. 
, הכל בהתאם להוראות רזרכישת מסמכי המכ מי שמסר למועצה פרטים במעמד

להלן. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו,  21.1סעיף 
יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שקדמו להם.  להסרת ספק, מובהר שאין 
באמור בסעיף זה לעיל משום התחייבות ו/או הבטחה של המועצה למתן ארכה 

 ז זכות לדרוש מהמועצה ארכה כלשהי. כלשהי, ולא תהיה למשתתפים במכר
 

לעיל, כדי  2.1לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים, בהתאם לסעיף  .2.2
לגרוע מהוראה אחרת כלשהי במסמכי המכרז ו/או מכל זכות הנתונה למועצה על פי 
מסמכי המכרז או על פי דין, והמשתתפים במכרז יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות 

ו/או תביעה בכל הקשור למימושן ו/או אי מימושן של זכויות המועצה  כל טענה
 לעיל. 2.1בהתאם להוראות סעיף 

 
 

 נושא המכרז: .3
 

מבקשת, באמצעות מכרז פומבי זה, לקבל הצעות מחיר  עארה ערערה מקומית מועצה .3.1
, הכל מקומית עארה ערערה מועצהלביצוע עבודות הדברת מזיקים ועשבייה ברחבי ה

 בתנאי המכרז, החוזה המפרט הטכני ונספחיהם.כמפורט 
 

נדרשת לבצע מעת לעת הדברה של מזיקים באמצעות מחלקת תברואה, , מועצהה .3.2
לרבות: הדברת עשבייה בשטחים  מקומית עארה ערערה מועצהשונים ועשבייה ב

פתוחים, במדרכות וברחבות מרוצפות, הדברה במוסדות חינוך וציבור, ניטור והדברה 
דברת תהלוכן האורן, ה ,תושים במוקדים קבועים ומשתנים, הדברת חרקיםשל זחלי י

צרעות , או עקרבים, הדברת דבורים/הדברת מכרסמים, עכברים, לכידת נחשים ו
 וכיוצ"ב, הכל לפי המפורט במסמכי מכרז והחוזה )להלן: "העבודות" /"השירותים"(.

 
כלולות במכרז במהלך , בו יבחר זוכה שיבצע את העבודות המדובר במכרז מסגרת .3.3

תקופת ההתקשרות. העבודות בפועל תבוצענה בכפוף להוצאת צווי התחלה עבודה 
 המועצה(וגזבר  מועצה)ראש ה מועצההחתומים כדין ע"י מורשי החתימה של 

עד לגובה סכום המסגרת של המכרז או עד , השתשלחנה לזוכה לפני ביצוע העבוד
 לתום תקופת ההתקשרות, לפי המוקדם מביניהם. 

 
הזוכה יבצע את כל העבודות הכלולות במכרז, במועדים ובמקומות כפי שיידרשו ממנו  .3.4

מבני ציבור, מוסדות , מועצההבצווי התחלת העבודה, לרבות במבני  מועצההע"י 
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יבות מסוימות גם בחצרות ובתים פרטיים, שטחים פתוחים, ובנס, חינוך, מחסנים
 .כפי שתימסרנה לזוכה מעת לעת מועצהההכל בהתאם לדרישות 

 
היקף עבודות ההדברה שבוצעו בתחום הדברה )כולל ממוצע  ,לידיעת המציעים .3.5

מסגרת התקציב  לשנה.₪  45,000 -עמד על כ 2018- 2015ים בשנ מזיקים ועשבייה(,
 כולל מע"מ. ₪  30,000לביצוע העבודות הינה סך של  2019בשנת 

 
להזמין עבודות  מועצההההיקף האמור הינו לידיעה בלבד, ואין בו כדי לחייב את 

 בהיקף דומה, אם בכלל.
 

הזוכה יידרש לספק את כל כח האדם, הציוד, החומרים, התקנים, האישורים וכל דבר  .3.6
הנדרש ו/או שיידרש לביצוע העבודות, וזאת ללא כל תמורה נוספת. כמו כן, הזוכה 

את כל האמצעים הנדרשים, לרבות עבודות  מועצההבמכרז יידרש להעמיד לרשות 
העבודות הנדרשות, ללא תמורה או נלוות לשם ביצוע מלא ומושלם של ו/עקיפות 

 נוספת גם אם לא הוזכרו במפורש במפרט הטכני.
 

וצרכי  מועצהההוצאת הזמנות עבודה בפועל לידי הזוכה, כפופה לאישור תקציבי של  .3.7
תהא רשאית להחליט באופן בלעדי על היקף העבודות  מועצההבפועל.  מועצהה

כון לרבות שיקולים תקציביים. על פי כל שיקול שתראה לנ, שיבוצעו בפועל, אם בכלל
אם ההתקשרות עימו לא תצא אל הפועל,  מועצההלזוכה לא תהיה כל טענה כלפי 

או משך ההתקשרות עימו יהיה קצר /או אם היקף השירותים שיוזמן ממנו בפועל וו/
 .מההיקף המשוער במכרז

 
ירון במכרז זה נקבעו מחירים מקסימאליים לביצוע העבודות השונות, כמפורט במח .3.8

מסמך ג'  –למכרז. המציע יציין בטופס הצעת המחיר  ג' העבודות המצורף כמסמך
 מועצהההמוצע על ידו בשיעור אחיד וקבוע על מחירי  ההנחהאת שיעור  למכרז,

 .המקסימאליים הנקובים במחירון
 

המקסימאליים. הצעה  מועצההלא ניתן להגיש הצעה המהווה תוספת על מחירי  .3.9
 .תיפסל על הסףהמהווה תוספת 

 
הזוכה במכרז יתחיל בביצוע העבודה רק לאחר חתימת חוזה ע"י מורשי החתימה של  .3.10

 מועצההובכפוף להוצאת הזמנות עבודה חתומות ע"י מורשי החתימה של  מועצהה
 .שיימסרו לו לפני כל עבודה

 
יום מראש, בכל 60 רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  מועצהה .3.11

או /סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה כל טענה ו עת ומכל
 .בגין כך מועצההאו תביעה כלפי /דרישה ו

 
או איזה מנספחיו, תגבר ההוראה /או החוזה ו/במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז ו .3.12

 .מועצההמחמירה עם הזוכה, על פי החלטת ה
 
 
 :תנאי סף להשתתפות במכרז .4

רשאים להשתתף במכרז זה יחידים תושבי ישראל או תאגידים הרשומים כדין בישראל 
 /ם""המציעי )להלן:העומדים במועד האחרון להגשת הצעות, בכל התנאים הבאים 

 "(:םהמשתתפי"
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 3.3פריט  לביצוע הדברה תברואית לפי  ,על שמו של המציע ,המציע בעל רישיון עסק .4.1
 .למועד האחרון להגשת הצעות למכרזבתוקף רישוי עסקים, א' בצו 

 
להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף העתק רישיון עסק בתוקף. הרישיון חייב להיות 

 .על שם המציע ובתוקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה
 

 3לפי סעיף  ,המציע הינו בעל היתר להשתמש ברעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה .4.2
בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות  ,1993-"גתשנ ,החומרים המסוכניםלחוק 
  .למכרז

 
להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף העתק היתר בתוקף. ההיתר חייב להיות על שם 

 .המציע ובתוקף למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה
 

הינו בעל רישיון מדביר אחד לפחות שמועסק על ידי המציע,  או עובדהמציע עצמו,  .4.3
על פי הסביבה, מטעם המשרד להגנת ובשטח פתוח, בתוקף וללא הגבלות, במבנים 

 ,2016 –חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית התשע"ו 
 

להוכחת תנאי זה, על המציע לצרף העתק רישיון כאמור לעיל, בתוקף למועד האחרון 
להגשת הצעות. היה הרישיון על שם עובד המועסק על ידי המציע, יצרף בנוסף גם 

ישור על תקופת העסקה חתום בידי רו"ח של המציע בנוסח המצורף למכרז זה א
 (.1)9כמסמך ב'

 
השנים המסתיימות במועד האחרון  4המציע בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות מתוך  .4.4

 להגשת הצעות למכרז זה במתן שירותי הדברה לרשות/יות מקומית/יות.
 

ים מהרשויות המקומיות איתן /אישורלהוכחת תנאי זה, על המציע לצרף להצעתו 
 .למכרז 7 עבד, בנוסח המצורף כמסמך ב'

 
ק לפי חוק עסקאות המציע עוסק מורשה לצורך מע"מ ומנהל ספרי חשבונות כחו .4.5

  .1976–אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו  גופים ציבוריים,
 

על ניהול ספרים פקיד שומה /להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף אישור רו"ח
 .ואישור על שיעור ניכוי מס במקור וכן תעודת עוסק מורשה לענין מע"מ

 
 המציע רכש את מסמכי המכרז. .4.6

 
 . רזף העתק קבלה על רכישת מסמכי המכהוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרל
 

 1מסמך ב')בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז  ,המציע צירף ערבות תקינה ומקורית .4.7
 להבטחת קיום התחייבויותיו על פי מכרז זה. (,המצורף

 
 ו/או חבר מועצת. מועצהעל המשתתף להיות נעדר קרבה לעובד  .4.8

 
להוכחת תנאי זה, על המשתתף לחתום על הצהרה להוכחת עמידתו בתנאי זה, בנוסח 

 .למכרז 6המצורף כמסמך ב'
 
 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו  .5

 
ס"מ
 ד

צורף/לא  תיאור מסמך
 צורף

כל המסמכים והאסמכתאות להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף של   .5.1
 לעיל 8כמפורט בסעיף  המכרז

 

  ומאומת כדין ע"י עו"ד. כשהיא חתומה על ידו )מסמך ג'(נוסח הצעת המציע   .5.2

  מסמכי ההתאגדות של המציע      .5.3
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ס"מ
 ד

צורף/לא  תיאור מסמך
 צורף

  אישור על ניהול ספרים  כדין ואישור על שיעור ניכוי מס במקור  .5.4

  עוסק מורשה מאת שלטונות המע"מעותק תעודת   .5.5

א'  3.3פריט  לביצוע הדברה תברואית לפי  ,על שמו של המציע ,רישיון עסק  .5.6
 בצו רישוי עסקים, בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות למכרז

 

לחוק  3לפי סעיף  ,היתר להשתמש ברעלים מטעם המשרד להגנת הסביבה  .5.7
, בתוקף למועד האחרון להגשת הצעות 1993-תשנ"ג ,החומרים המסוכנים

 למכרז

 

רישיון מדביר במבנים ובשטח פתוח, בתוקף וללא הגבלות, מטעם המשרד   .5.8
 –להגנת הסביבה, על פי חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית התשע"ו 

2016. 
היה הרישיון על שם עובד המועסק על ידי המציע, יצרף בנוסף גם אישור על 

העסקה חתום בידי רו"ח של המציע בנוסח המצורף למכרז זה תקופת 
 (1)9כמסמך ב'

 

  העתק קבלה על רכישת מסמכי המכרז.  .5.9

5.10. 8

. 

ערבות בנקאית אוטונומית תקינה, בנוסח המדויק על פי דרישות המכרז, 
, להבטחת קיום התחייבויות המציע על 1כמסמך ב'בנוסח המדויק המופיע 

 פי מכרז זה. 

 

  (2כמסמך ב'דף מידע על המציע )בנוסח המצ"ב  9 .5.11

5.12. 1

. 

כמסמך אישור מורשי חתימה )בנוסח המצורף  –אם המציע אינו אדם פרטי 
 (3ב' 

 

5.13. 1

. 

העתק תצהיר בדבר אי הרשעה בעבירות לפי חוק שכר מינימום ועובדים 
חתום על ידי המציע  (,4)מסמך ב'זרים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

 די עורך דיןומאומת כדין בי

 

5.14. 1 

 

העתק תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים בנוסח המצורף למסמכי המכרז 
 חתום על ידי המציע ומאומת בידי עורך דין.(, 5מסמך ב' )

 

5.15. 1

. 

הצהרה על היעדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה בנוסח המצורף 
 (.6)מסמך ב'למסמכי המכרז 

 

  7ב' כמסמךעל נסיון המציע  בנוסח המצ"ב המלצות  1 .5.16

5.17. 1

. 

כל מסמך הבהרה ו/או תשובות לשאלות מציעים, אשר תוציא המועצה, אם 
 וכאשר תוציא, חתומים ע"י המציע.  

 

5.18. 1

. 

כל יתר מסמכי המכרז והאישורים הנדרשים ו/או המוזכרים במכרז, כשהם 
 חתומים, בכל דף ודף, ע"י המציע.

 

 

 אם המציע הוא תאגיד, יש לצרף בנוסף:     .5.19

 תעודת התאגדות של החברה  .5.19.1
אישור עו"ד או רו"ח כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה הינן במסגרת  .5.19.2

 סמכויות התאגיד
שמות המנהלים של התאגיד ושמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את  .5.19.3

 למכרז. 5התאגיד במסמך המצורף כמסמך ב'
 
 שותפות, יש לצרף בנוסף:אם המציע הינו  .5.20

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות. .5.20.1

 הסכם שותפות. .5.20.2

 אישור  עו"ד או רואה חשבון בדבר זכויות החתימה בשם השותפות. .5.20.3
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 תקופת ההתקשרות: .6
 

הינה עד למימוש סכום המסגרת של המכרז, בסך של תקופת ההתקשרות עם הזוכה  .6.1
חודשים,  12כולל מע"מ )להלן: "סכום המסגרת"(, או לתקופה של ₪  30,000

ביום  _____________ ועד ליום  -שתחילתה ביום חתימת ההסכם
 _________________, לפי המוקדם שבהם.

 
 

 סדר עדיפויות: .7
 

 תגבר ההוראה המחמירה עם הספק. במקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לחוזה,  .7.1
 
 

 ים:יתנאים כלל .8
 

לעצמו ועל  גהמשתתף במכרז יערוך על חשבונו את כל הבדיקות הנדרשות וישי .8.1
אחריותו הבלעדית את כל המידע שעשוי להיות לו למועיל וחיוני או שיוכל להשפיע 
בצורה כל שהיא על הכנת הצעתו והתקשרות בחוזה. כן חייב הוא לבדוק ולקרוא את 

 כל מסמכי המכרז, החוזה ומסמכיו שלהלן.
 

חלוקה שומרת לעצמה את הזכות לפצל את ההתקשרות בין מספר זוכים, ב המועצה .8.2
על פי שיקול דעתה הבלעדי, וכן להזמין רק חלק מהשירות, הכל על פי שיקול דעתה 

 הבלעדי, ללא צורך במתן נימוקים כלשהם.
 

אין הרשות מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא והיא תהיה  .8.3
 רשאית להתחשב במסגרת שיקוליה לבחירת הזוכה, בין היתר, ביכולתו של המציע,

והכל בהתאם באיכות הצעתו ובכושרו לבצע את העבודות הנדרשות ברמה מעולה. 
לשיקול דעתה הבלעדי של הרשות, מבלי שתהא למציע כלשהו כל זכות או רשות 
לערער על שיקולי הרשות או לטעון כנגדה ו/או מי מטעמה וכי רואים את המציע 

 חייתה.כמסכים מראש להחלטת הרשות בדבר קבלת הצעה כלשהי או ד
 

ו/או לבחור במספר הצעות, הכל לפי  שלא לבחור אף אחת מההצעות הרשות רשאית .8.4
  שיקול דעתה הבלעדי.

 
חדש. במקרה זה לא יוחזר במכרז או לצאת ו/ מכרז זהלבטל בכל שלב, הרשות רשאית  .8.5

 למשתתפים הסכום ששולם על ידם עבור המכרז. 
 

אין במכרז זה בכדי לחייב את הרשות בהוצאות הכרוכות בהכנתה ו/או הגשתה של  .8.6
הצעת המחיר המבוקשת או חלק ממנה, כמו כן אין במכרז זה בכדי לקשור את הרשות 

 בהסכם כלשהו על כל המשתמע מכך.
 

רשאית בכל שלב לבטל  המועצהביצוע מכרז זה מותנה בקבלת אישורים תקציביים.  .8.7
תהיה כל סיבה שהיא לרבות משיקולים תקציביים ולמשתתפים לא  את המכרז, מכל

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
 

המשתתף חייב להגיש הצעה עבור כל השירותים הכלולים במכרז זה. הצעת המחיר  .8.8
תכלול ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי מסמכי 

 המכרז. 
 

הערות על  מקומית מועצההק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או לאסור למציע למחו .8.9
המסמכים הכלולים במכרז או תנאי כלשהו מתנאי המכרז. כל שינוי, מחיקה, תיקון 

 ., עלולים להביא לפסילת ההצעהאו תוספת כאמור
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יום  90כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  .8.10
תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה  המועצהמהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

יום נוספים ו/או עד לבחירתו הסופית של זוכה במכרז ועד שהזוכה יחתום  90למשך 
 על ההסכם והמציע חייב יהיה לעשות כן.

 
משתתפים אשר הצעתם לא תבחר כזוכה יקבלו הודעה על כך לאחר חתימת  כימובהר  .8.11

 החוזה עם הזוכה/ים במכרז. 
 

 
 

 זהות בין הצעות כשירות   .9
 

במידה ותהיינה מספר הצעות אשר תיקבענה כהצעות הטובות ביותר שהן זהות  .9.1
יערך ביניהן התמחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים להגיש , תבסכומיהן וכשירות

קבלת הודעה על כך, וביניהן תיקבע ההצעה ( ימים מיום 3) משופרת תוך שלושה הצעה
 הזוכה במסגרת וועדת מכרזים. 

 
אם לאחר הגשת ההצעה המשופרת, עדין תהינה ההצעות זהות בסכומיהן, יתבקשו  .9.2

ימים מיום קבלת ( 3הצעה משופרת בשנית וזאת תוך שלושה ) המציעים להגיש
וכך הלאה עד לקבלת ההצעה הטובה  כך, וביניהן תיקבע ההצעה הזוכה, ההודעה על

 ביותר
 

 : הצעת המשתתף ואופן הגשתה .10
 

הצעה תוגש אך ורק על הטפסים הכלולים בכרך זה )אין להגיש הצעות על מסמכים  .10.1
 שיורדו מאתר האינטרנט(. 

 
בכל עמוד ועמוד על ידי המציע ובצירוף כל  ולהגישה חתומהל המציע למלא הצעתו ע .10.2

לתוך  תוכנסהצעה הת הנדרשים בהתאם לדרישות המכרז, המסמכים והאסמכתאו
המציע יציין מעטפה שתימסר בעת רכישת מסמכי המכרז, והמעטפה תוגש חתומה. 

למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט  03/2019: "מכרז פומבי מס' על המעטפה
 " בלבד. המועצה

 
לאחר  מחירהיע ירשום במסמך "הצעת המציע", המהווה מסמך ג' למכרז, את המצ .10.3

המחיר יתייחס לכל מסמך.  באותוהמפורטים  המועצהמחירי על  תהמוצע נחההה
סעיף וסעיף מסעיפי ההצעה וכל פריט המפורט בהם, אלא אם צוין אחרת במפורש 

 בתנאים אלה. 
 

לקח יהצעת המציע והיא לא תכל תוספת או התנאה על תנאי המכרז תפסול את  .10.4
 בחשבון.

 
לרשום את  ישבטופס ההצעה . מחירים המירבייםה על יםהעול מחיריםאין להציע  .10.5

מחירי האומדן. כל , ובכל מקרה לא יותר מת בשקליםמוצעהסכום לאחר ההנחה ה
הוראות החוזה תתייחסנה לסכום לאחר ההנחה כאמור לעיל. כל צורה אחרת של מתן 

 לפסילת ההצעה.הנחה תביא 
 

בכל העתקיו, ישלים  ונספחיו, מסמכי המכרזעמוד ועמוד של כל המציע יחתום ב .10.6
וכן במסמך הצעתו ועל ההסכם.  יםהטכני יםהדרוש, ויחתום בצירוף פרטיו על המפרט

מע"מ. במידה  למעטההצעה לא תשולם כל תוספת ו/או התייקרות לסכומים נשוא 
 . לא יתווסף מע"מ למחיר והמציע הינו מלכ"ר,
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במקרה ובעת בקורת כתב הכמויות ע"י המועצה תימצא שגיאה בהכפלת מחירי  .10.7
יחס המועצה אך ורק למחירי יהיחידות בכמויות, או שגיאה בסיכום הסעיפים, תת

היחידות, וסיכומי הסעיפים והסיכום הכללי בכתב הכמויות יתוקנו בהתאם. סיכום 
 עה של המציע.מתוקן זה ייחשב כסכום ההצ

 
מעל  יהשתהמובהר בזאת כי הצעה  .במחיר לאחר הנחהיש לנקוב בהצעת המחיר,  .10.8

 . על הסף תפסלהמירביים  המועצהי מחיר
 

 
 

 
 :ערבות בנקאית להשתתפות במכרז .11

 
 ,₪(אלף וחמש מאות ) ₪ 1,500בסך אוטונומית המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית  .11.1

בדיוק,  1מסמך ב/. נוסח הערבות יהיה כנוסח 16/11/2018שתעמוד בתוקפה עד ליום 
, אם תבוא כזו, עקב התמשכות הליכי המועצההמצורף למסמכי המכרז. לפי דרישת 

המכרז, יאריך המשתתף את תוקף הערבות מעבר למועד האמור עד לקבלת החלטה 
 הארכת הערבות משמעה הארכת תוקף ההצעה.  סופית בדבר הזכייה במכרז זה.

 
יהא צמוד למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית  סכום הערבות .11.2

ביום כפי שפורסם  2019 מרץחודש  לסטטיסטיקה, כשהמדד הבסיסי יהיה מדד
 והמדד הקובע יהיה המדד האחרון הידוע במועד חילוט הערבות. 15/04/2019

 
 על הערבות להיות חתומה כדין. .11.3

 
, על ימים 7הערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט, תוך  .11.4

 או הגזבר ו/או מי מטעמם.ו/ המועצהצדדית של ראש -פי פנייה חד
 

תהא רשאית לדרוש מהמציע להאריך את תוקף הערבות עד שיבחר סופית  המועצה .11.5
יב לעשות כן על הזוכה במכרז, ועד שהזוכה יחתום על ההסכם, והמציע יהיה חי

 חשבונו.
 

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי תנאי ההצעה.  .11.6
בגין הנזקים  לתבוע פיצויים מהמציע, המועצהחילוט הערבות לא יפגע בזכות 

 הממשיים שיגרמו על ידו, עקב אי קיום ההצעה.
 

קבועה להבטחת ביצוע  בעת החתימה על ההסכם יחליף הזוכה את הערבות, בערבות .11.7
בנוסח המצורף כנספח  ₪ 0003,בסכום של  העבודות נשוא מכרז זה לפי תנאי ההסכם

 לעת בהתאם להוראות מעת השירותיםרה של הגדלת היקף , כאשר במקלמכרז 1ד'
מהיקף  10%בשיעור של  המכרז, יגדיל הזוכה את סכום הערבות, כך שתעמוד

הבקשה לעדכון הערבות  .כולל מע"מ המועצהי מעת לעת ע" ןזמיושהכולל  השירותים
כתנאי  ,והזוכה יהיה  מחוייב לעשות כן ,תוגדל לפי דרישת הגזבר לפי שיקול דעתו

 . השירותיםלקבלת הזמנה להגדלת 
 

מציע אשר יערער על תוצאות הזכייה, תעוכב ערבותו עד לסיום ההליכים המשפטיים  .11.8
 בעניינו. 

 
 חזרנה הערבויות לשאר המשתתפים שלא זכו במכרז.ועם חתימת חוזה עם הזוכה, ת .11.9

 
 

 
 החתימה על מסמכי המכרז תהא באופן הבא: .12

 
)להלן: "תאגיד"( יחתמו מספר  היה המשתתף חברה רשומה או אגודה שיתופית .12.1

המנהלים המינימאלי הדרוש כדי לחייב את התאגיד / השותפות תוך ציון שמו/ם 
גיד. כמו כן, תצורף הוכחה על זכות המלא, וכתובת התאגיד ויצרפו חותמת התא
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החתימה בשם התאגיד והוכחה על רישום התאגיד וכן אישור עו"ד או רו"ח כי 
החתימות שהוספו על מסמכי המכרז מחייבות את המשתתף על פי מסמכי היסוד 

 והחלטותיו.
 

היה המשתתף שותפות של תאגידים ו/או של קבלנים יחידים ו/או גוף שנוצר במיוחד  .12.2
, יחתמו בשם כל אחד מהשותפים המורשים ובשם ביצוע העבודה הנדונהלשם 

השותפות, נציגיה המוסמכים בצירוף הוכחות מתאימות על קיום השותפות הנ"ל 
כחוק, על מידת האחריות של שותף לגבי ההצעה המוגשת ועל זכות החתימה של נציגי 

מסמכי המכרז מחייבות השותפות וכן אישור עו"ד או רו"ח כי החתימות שהוספו על 
 את המשתתף על פי מסמכי היסוד והחלטותיו.

 
 

 :שאלות מציעים .13

מצא המשתתף סתירה בין מסמכי המכרז, ו/או מעוניין לשאול שאלות הבהרה ו/או  .13.1
נכ"לית המועצה מל 14:00בשעה  02/06/2019ליום שאלות טכניות, יפנה אותן עד 

כי שאלותיהם הגיעו חובה על הפונים לוודא .  ara.muni.il-ruwayday@arara:יילבמ
 ליעדן ולקבל אישור במייל חוזר על כך. 

 
שעות לפני  48-עד ל ,הנרשמים למכרזמ תשובות בכתב לכל אחדתעביר  המועצה .13.2

הצעות. רק תשובות / הבהרות שיינתנו בכתב יחייבו את   המועד האחרון להגשת
. מציע לא יהא רשאי לטעון כי בהצעתו הסתמך על תשובות או מידע שניתנו המועצה

או מי מטעמה, אלא אם ניתנו בכתב. על המציעים לצרף להצעתם את  המועצהעל ידי 
   כשהוא חתום על ידם. מסמך התשובות

 
 13.1משתתף שלא יעביר את הסתייגויותיו ו/או בקשותיו להבהרה בהתאם לס"ק  .13.3

לעיל, יהיה מנוע לטעון טענות בדבר אי סבירות או אי בהירות, שגיאות או אי התאמות 
 וכיוצ"ב. 

 
  

 ביטוחים: .14
 

מבלי לגרוע מאחריות חוקית של המציע שהצעתו תוכרז כזוכה, ו/או על פי דין או הסכם, 
 . המועצהמתחייב הזוכה להחזיק בכל עת ביטוחים בתוקף עפ"י דרישות 

 
 

 חובת הזוכה/ים במכרז: .15
 

ערבות  משתתף אשר יבחר כזוכה במכרז יידרש לחתום על נוסח החוזה ולהמציא .15.1
את אישור קיום  ,2בנוסח שבנספח ד' )ערבות ביצוע(₪  3,000בנקאית בסכום של 
ימים מיום  7יתר האישורים והמסמכים הדרושים, בתוך את הביטוחים הנדרש ו

 קבלת הודעה על זכייתו במכרז;
 

רשאית על פי  המועצהלא מילא הזוכה את התחייבותו לעיל או חלק ממנה, תהא  .15.2
תתף למסמכי המכרז מטעמו, שיקול דעתה לחלט את הערבות הבנקאית שצירף המש

רשאית  המועצהוהמשתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגד החילוט. כמו כן 
במקרה זה למסור את ביצוע המכרז למי שייקבע על ידה, והזוכה שלא מילא אחר 

על כל הפסד אשר ייגרם לה בגין  המועצה, יפצה את המועצההתחייבויותיו כלפי 
 קשר לכך.ולא תהיינה לו כל טענות בכך.

 
 :השבת ערבות המכרז .16

 
משתתף במכרז יהיה זכאי להשבת ערבות המכרז שצורפה למסמכי המכרז וזאת  .16.1

 באופן כדלקמן:
 

mailto:ruwayday@arara-ara.muni.il
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ערבות בנקאית אשר לא נדרש פירעונה ואשר נמסרה ע"י מציע שלא זכה במכרז או  .16.2
. לאחר חתימת ההסכם עם הזוכה במכרזשמסמכי המכרז שלו נפסלו, תוחזר למציע 

כאמור אשר יעתור ו/או יערער על תוצאות הזכייה תעוכב ערבותו עד לתום מציע 
ההליכים. מציע שימשוך את הערבות למרות האמור בסעיף זה, ייחשב כמי שוויתר על 

 זכותו להגיש עתירה על תוצאות הזכייה.
 

עם חתימתו על נוסח ההסכם, המצאת ערבות  -למשתתף שנבחר לבצע את העבודות  .16.3
, והמצאת אישור על קיום 2בנוסח המצ"ב כנספח ד' נשוא ההסכם םשירותיל ביצוע

 ביטוחים המצורף למכרז ויתר המסמכים הדרושים לפי המכרז ו/או הדין.
 

 
 

 :שינויים במסמכי המכרז .17
 

ך המשתתף במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, וכל שינוי או תוספת שיער .17.1
בין אם על ידי שינוי או תוספת בגוף מסמכי המכרז ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך 

 .  המועצהולא יהיה להם כל תוקף מחייב כלפי  המועצהאחרת, לא יחייבו את 
 

הצעות שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעות  48עד  רשאית בכל עת המועצה .17.2
למכרז, להכניס שינויים ו/או תיקונים ו/או תנאים ו/או דרישות במכרז ומסמכיו, 
ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים ואלה יובאו בכתב לידיעתם של כל 
המשתתפים. התשובות / ההבהרות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל 

 המציעים לצרפם למכרז כשהם חתומים על ידם. 
 

 
 

 הצהרות נותן השירות: .18
 

 :נותן השירות מצהיר, מאשר ומתחייב  כדלקמן
 

הוא בעל כל ההיתרים, הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין, לביצוע  .18.1
העבודות נשוא מכרז זה, לרבות כל הרישיונות וההיתרים שהוצגו על ידו בתנאי הסף 

 מועצה.של המכרז והוא יחזיקם בתוקף בכל תקופת ההתקשרות עם ה
 

מתחייב לבצע את העבודות נשוא החוזה על פי כל דרישות המכרז, חוזה זה והמפרט  .18.2
 .הטכני שהינם חלק בלתי נפרד הימנו

 
מתחייב לקיים את כל הוראות החוק והדין הנוגעות לעבודות הדברה ורעלים לפי כל  .18.3

 .דין והוראות המשרד להגנת הסביבה
 

 
יועסקו, בביצוע העבודות נשוא או כל הגורמים שיועסקו על ידו, אם ו/העובדים  .18.4

 .יהיו בעלי רישיונות, אישורים והיתרים לעבודות הדברה רז,המכ
 

 .מתחייב לשמור על זכויות העובדים שיועסקו מטעמו ככל שיועסקו על ידו עובדים .18.5
 

למלא  אוו/כי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו מלהתקשר בהסכם זה  .18.6
 .אחר הוראותיו ואינו בניגוד עניינים מכל סוג שהוא

 
 

כי ברשותו האמצעים, הכישורים והיכולות, לרבות הניסיון והידע הנדרשים לשם  .18.7
 .מילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם

 
נותן השירות מצהיר כי הוא מבצע את העבודות כקבלן עצמאי לכל דבר וענין ומחויב  .18.8

כוי ממס הכנסה ואישור לפי חוק עסקאות גופים להמציא אישורים בדבר ני
 .ציבוריים
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השונים, ככל  מועצההואתרי  מועצהנותן השירותים מתחייב להתייצב במשרדי ה .18.9
 .ע"י המנהל בלו"ז שיידרש ממנו, בכל מהלך תקופת ההתקשרות שיידרש

 
י ידוע להם שמעמדם הינו כמעמד נותן השירות לרבות העובדים מטעמו מצהירים כ .18.10

ואינם יכולים לטעון בשום שלב כי יש להם מעמד וזכויות  מועצהנותן שירותים ל של
 .של עובד מן המניין

 
 

ו ולמועצה אין שום מו את כל המיסים שיחולו על הכנסתנותן השירות ישלם בעצ .18.11
 חובה לתשלום נוסף מעבר לסכום שהוסכם עליו.

 
בביצוע העבודות והשירותים, המבצע מתחייב לפעול באופן מקצועי ומיומן, לעמוד  .18.12

 .ונציגה מועצההבלוחות הזמנים שנקבעו, ולמלא אחר הנחיות 
 

 
או שירות נלווה שיבוצע על ידי נותן השירות, לרבות, דו"חות, תוצרים /כל עבודה ו .18.13

והיא רשאית לעשות בהם  מועצההותפוקות העבודה, על פי הסכם זה, הם קניינה של 
 .כרצונה

 
או תוצרים ותפוקות כגון דו"חות ביצוע, /תהא רשאית לדרוש כל חומר ו מועצהה .18.14

תדרוש, לרבות במדיה מגנטית,  מועצההבאופן ש מועצהוהמבצע מחוייב להמציאם ל
 .'וכו (או כחומר מודפסו/קבצי אופיס )קבצי מחשב הניתנים לשינויים 

 
 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא אחראי לאיכותם, היקפם וטיבם של העבודות  .18.15
שיבוצעו על ידו וכי הוא ועובדיו וכל מי מטעמו ימלאו אחר הוראות כל דין המתייחס 

או בעקיפין בכל הקשור לביצוע השירותים והעבודות נשוא מכרז זה, ו/במישרין 
עובדים בחומרי )בעבודה  לרבות כל הוראות הבטיחות בעבודה ותקנות הבטיחות

חוק רישוי עסקים ותקנותיו, וחוק החומרים המסוכנים , 1964 –התשכ"ה  (הדברה
 '.ותקנותיו וכו

 
תרים בתוקף. יאו כל העובדים שיבצו עבודות הדברה יהיו בעלי רשיונות וה/המציע ו .18.16

בכלל כך, במקרה שיוזמנו שירותי לכידת נחשים, העובד שיבצע את השירותים יהיה 
 .בעל כל ההיתרים הנדרשים לכך ויפעל על פי כל דין

 
מבלי לגרוע מהאמור ולעיל מתחייב הקבלן לבצע את העבודות בהתאם להנחיות 

 יות העבודה אשר ייקבעו ע"י המנהל ועל פי כל דין.וכנהמנהל ובהתאם לת
 
 

 
 אופן ביצוע השירותים: .19

 
מקצועיות ובמסירות תוך את השירותים בנאמנות,  מועצהההמבצע יבצע עבור  .19.1

הקפדה מלאה על כל הוראות הדין ותנאי הסכם זה, כפוף להוצאת הזמנות עבודה 
 מועצה.חתומות כדין ע"י מורשי החתימה של ה

 
 מועצה.המבצע מתחייב כי השירותים יינתנו על ידו לשביעות רצונה של ה .19.2

 
ברמה מקצועית נותן השירותים מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו במהימנות ו .19.3

לטיב השירות שיינתן על ידו על פי  מועצההנאותה והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי 
 .הסכם זה

 
נותן השירותים מאשר ומצהיר, כי יש לו הידע, הניסיון ומיומנות בדרגה כזו הדרושה  .19.4

 מועצה.למתן השרות על פי הסכם זה ל
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י מהעבודות, בהתאם המנהל יהא רשאי מפעם לפעם לשנות את התדירויות של מ .19.5

והתמורה לקבלן תשולם בהתאם לחלק היחסי של העבודות שיבוצעו  מועצההלצרכי 
 .בפועל

 
המנהל יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להחליף עובד אחד או יותר, והקבלן מתחייב  .19.6

 .להביא עובד או עובדים במקומו למחרת
 

ם, ציוד וכלים המנהל יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להחליף מכונות, חומרי .19.7
אחרים אשר לדעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה או שאינם יעילים, או שהינם 

 .בעלי בלאי גבוה, הקבלן מתחייב להמציא במקומם חדשים מיד עם דרישת המנהל
 

או טענות כלשהן כספיות ו/קבלן ימלא את דרישות המנהל ולא תהיינה לו תביעות ה .19.8
המשוער של העבודות, וכי לא יהיה זכאי לאיזה פיצוי או אחרות, בגין שינוי ההיקף 
 .או תשלום או הגדלת התמורה

 
תהא  –קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה  .19.9

א רשאי להורות לנותן בסמכותו הבלעדית ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל והו
באופן  לדעתו היא לא בוצעהלחזור על ביצוע העבודה על מנת אם /השירות לתקן

 ז.ראוי או באופן הדרוש במכר
 

לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג הקבלן להנהגת שיטות עבודה  .19.10
בטוחות והוא מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות 

חוק, דין או שתחולנה על עבודתו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וכן על הוראות כל 
 .ונוהג החלים או שיחולו על העבודה

 
 
 

 הגשת ההצעות .20
 

, יש למסור יםאת מסמכי המכרז בצירוף כל המסמכים, הערבות והאסמכתאות הנדרש
", במסירה ידנית )לא לשלוח בדואר( 03/2019מכרז פומבי מס' " מעטפה סגורה נושאת ציוןב

מסמכים בצהרים.  14:00 בשעה 09/06/2019עד ליום  המועצהלתיבת המכרזים בבנין 
 . ייפסלושימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל, 

 
 

 הודעות ונציגות .21
 

בעת רכישת מסמכי המכרז, על המציע להודיע למכללה את כתובתו לצורך מסירת  .21.1
הודעות בכל הקשור במכרז זה, וכן את שמו, מספר הטלפון, מספר הפקסימיליה 

האדם אשר ייצג אותו בכל הקשור במכרז זה.בכל וכתובת הדואר האלקטרוני של 
הקשור במכרז זה תעמוד המכללה בקשר עם הנציג עליו יודיע המציע, כאמור לעיל, או 

 עם אדם אחר עליו יודיע המציע בכתב בציון כל הפרטים הנזכרים שם.
 

כל הודעה שתשלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר המציע, כאמור בסעיף  .21.2
 לעיל, תחשב כא 21.1

 
שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר.  72ילו נתקבלה על ידי המציע כעבור  .21.3

הודעה שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר/כתובת דוא"ל שנמסרו על ידי 
לעיל, תחשב כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון  21.1המציע, כאמור בסעיף 

 לפוני/אישור בדוא"ל חוזר.שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור ט
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 1מסמך ב' 

 נוסח ערבות להשתתפות במכרז
 

   לכבוד

 מועצה מקומית ערערה

 
 ערבות בנקאיתהנדון: 

 
 
לפי בקשת _________________ ח.פ. / ת.ז. _______________ כתובת:  .1

( אנו ערבים בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל "הנערב"_______________)להלן: 
"( בתוספת סכום הערבות)להלן: "₪(,   אלף וחמש מאות)במילים: ₪  1,500סכום עד לסך של 

הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן )להלן: "הפרשי הצמדה"(, שתדרשו מאת הנערב בקשר 
 ה בשטח שיפוט המועצהלמתן שירותי הדבר 03/2019 פומבי מספרעם השתתפותו במכרז 

 
סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם בכל חודש על ידי  .2

 "המדד"( בתנאי הצמדה שלהלן: -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן
 

 .15/04/209שהתפרסם בתאריך  2019מרץ "המדד היסודי" לעניין ערבות זו יהא מדד חודש 
ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י "המדד החדש" לעניין 

 ערבות זו.
 

 הפרשי ההצמדה לעניין ערבות זו יחושבו כדלקמן:
אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי ההצמדה בסכום השווה 

 למכפלת ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.
אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד 

 לסכום הערבות ללא כל הפרשי הצמדה.
 
ימי עסקים, מקבלת  7סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה ישולם לכם על ידינו, תוך  .3

י דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה ע"י ראש המועצה ו/או גזבר המועצה, וזאת ללא כל תנא
ובלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו 

 חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת הנערב.
 
לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבון המועצה  3התשלום, כאמור בסעיף  .4

עשויה על ידנו לפקודתכם עפ"י הפרטים שיימסרו על ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה 
 ע"פ שיקול דעתכם הבלעדי.

 
)כולל( בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  2019/09/09ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  .5

ומבוטלת, אלא אם כן תודיעו לנו על הארכתה. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על 
 אוחר מהתאריך הנ"ל.ידנו בכתב בסניף ________ כתובת ___________, לא י

 
 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. .7
       

 בכבוד רב,
 בנק ____
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 2מסמך ב' 
 דף מידע על המציע 

 
 לכבוד 

 מועצה מקומית ערערה 
 

 :03/2019להלן פרטי המציע במכרז פומבי מס' 
 

  שם המציע: .1

ע.מ. / ח.פ./  .2

 ע.ר.:

 

  כתובת:  .3

  טלפון קווי : .4

  פקס: .5

  נייד: .6

  מייל: . 7

שם איש  .8

 הקשר*:

 

טלפון איש  .9

 הקשר:

 

מס' העובדים  .11
 אצל המציע:

 

פרטי רשויות /  .13
להם סיפק 

שירותי המציע 
 הדברה

תקופת  מספר תושבים שם הרשות

 ההתקשרות 

   

   

   

   

  כתובת החברה: .14

 *מידע שיימסר לאיש הקשר יחשב שנמסר כדין למציע
 
 

 ______________   ____________________ 
 חתימת המשתתף            תאריך               
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 3מסמך ב' 

 אישור מורשי חתימה
 יצורף בידי מציע שהוא תאגיד / עמותה / שותפות רשומה 

 
 לכבוד

 מועצה מקומית ערערה 
 1כיכר קומנדו 
 עארה ערערה

 
 א.ג.נ., 

 אישור מורשי חתימההנדון: 
 

"המציע"(   -הנני עו"ד / רו"ח של __________________   ח.פ./ ע.ר. ___________    )להלן 
 "המכרז"(.   -בערערה )להלן  למתן שירותי הדברה בטח שיפוט המועצה 03/2019במכרז פומבי מס' 

 כעו"ד / רו"ח של המציע הנני מאשר בכתב, כדלקמן:
 
 מורשי החתימה של המציע במכרז הינם אלה: .1
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 גב' / מר  _________________ ת.ז. ____________________
 

 
ע למכרז, הינה החתימה על גבי הצעת המציע למכרז והמסמכים המצורפים להצעת המצי

 חתימתו המחייבת של המציע שנחתמה באמצעות מורשי החתימה שלו כאמור לעיל.
 

להלן דוגמה/אות של החתימה המחייבת של המציע לצורך התחייבויותיו הצהרותיו ומצגיו  .2
  במסמכי המכרז:

 
 

 
         שמות המנהלים של התאגיד: .3

 
 

למכרז, לפי כל דין ולפי מסמכי ההתאגדות התקבלה במציע החלטה מחייבת להגשת ההצעה  .4
 שלו וביצוע העבודות / השירותים נשור מכרז זה, הן במסגרת סמכויות התאגיד

 
 
 

____________________          
 שם עוה"ד/רו"ח, מס' רשיון,       תאריך     

 חתימה וחותמת                                                                                            
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 4מסמך ב' 
 נוסח תצהיר שכר מינימום ועובדים זרים

 
 
 בתצהיר זה :

 
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(.   "תושב ישראל":

)להלן:"חוק  1999 –לחוק החברות התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף   :   "בעל שליטה"
 החברות"(.

 כמשמעותו בחוק החברות.   "נושא משרה" :

 כמשמעו בחוק החברות.   "בעל עניין"   :

 .1968כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח     "שליטה"      :

 . 1987חוק שכר מינימום, התשמ"ז    "חוק שכר מינימום":

חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת תנאים הוגנים(   "חוק עובדים זרים": 
. חוק עובדים זרים ואסור העסקה שלא כדין )אבטחת 1991התשנ"א 

 .1991תנאים הוגנים( התשנ"א 

אני הח"מ ___________ נושא ת.ז. _____________ , נושא במשרת __________ במציע 

לאחר שהוזהרתי  עבור מועצה מקומית ערערה,למתן שירותי הדברה  3/20190 'במכרז פומבי מס

כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת 

 כדלקמן :

 

עבור למתן שירותי הדברה  03/2019 'אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעתי במכרז פומבי מס .1

 .מועצה מקומית ערערה

לא הורשענו אני הח"מ ו/או כל בעל שליטה ו/או כל בעל עניין ו/או כל נושא משרה במציע,   .2

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום ובעבירה לפי חוק עובדים זרים, בשנתיים 

 שקדמו למועד הגשת הצעה זו עבור המועצה.

 הנני מצהיר כי זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת . .3

 
 

 ________________ _____________________ 
 המצהיר תאריך 

 
 

 אישור
 

אני הח"מ ___________ עו"ד , מאשר/ת בזאת כי ביום ________ הופיע בפני מר 

____________ נושא ת.ז. ___________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם 

 חתם בפני על תצהירו זה .לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 
                                                                                          ____________ 

 עורך דין                                                                                                  
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 5מסמך ב' 

 לקיום החקיקה בתחום העסקת עובדיםהתחייבות 
 
 

הספק / הקבלן מתחייב בכתב לקיים בכל תקופת ההסכם שייחתם בעקבות זכייתו במכרז, לגבי 
העובדים שיועסקו על ידו את האמור בחוקי העבודה המפורטים בהמשך לזה, וכל חוק אחר 

 שיהיה רלוונטי מעת לעת:
 1959 חוק שירות התעסוקה תש"יט

 1951 עבודה ומנוחה תשי"אחוק שעות 
 1976 חוק דמי מחלה תשל"ו

 1950 חוק חופשה שנתית תשי"א
 1954 חוק עבודת נשים תשי"ד

 1965 חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ו
 1953 חוק עבודת הנוער תשי"ג

 1953 חוק החניכות תשי"ג
חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( 

 תשי"א
1951 

 1958 תשי"ח חוק הגנת השכר
 1963 חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג
 1987 חוק שכר מינימום תשמ"ז

 1988 חוק שיוויון הזדמנויות תשמ"ח
 1995 חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ"ה

  )כולל חוק בריאות ממלכתי(
חוק חובת הודעה מוקדמת על פיטורים/ 

 התפטרות
2001 

  
 
 
 
 

  

 חתימה וחותמת המציע בשם המציעשם מלא של החותם  תאריך
 

 
 אישור רו"ח / עו"ד המאשר את הצהרת המציע בדבר עמידתו של המציע בחוקים הנ"ל.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 חתימה וחותמת  שם מלא של עו"ד/רו"ח תאריך
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 6מסמך ב' 

 תצהיר לעניין חוק למניעת העסקה של עברייני מין

 2001-התשס"אבמוסד המכוון למתן שירות לקטינים, 

 

  כ _________________ המשמש ת"ז ____________________ מ"הח אני .1

במכרז  ______________________, המשתתפת  _________________ בחברת

 בפסק הורשעו לא מעובדיו מי או/כי המשתתף ו בזאת להלן: "המשתתף"( מצהיר( 03/2019

 , למעט1977-העונשין, תשל"ז י' בחוק לפרק ה' לפי סימן עבירה כל או מין בעבירת חלוט דין

לקטינים,  שירות המכוון למתן במוסד מין עברייני של למניעת העסקה בחוק כאמור ,352סעיף 

 .2001-התשס"א

 

 . זה בתצהיר כאמור הורשע אשר בעתיד אדם כל להעסיק לא מתחייבים הננו כן כמו .2

 

 . אמת תצהירי ותוכן חתימתי זו שמי זהו .3

 _________________  

 המצהיר חתימת 

 

 

 

 אישור

 _______________ -ד )מ.ר. _______________(, מ"עו  ______________ מ"הח אני

 מר/גב' _______________________שזיהה בפני הופיע _____________ ביום כי מאשר/ת 

 לאחר זה תצהיר על וחתם לי אישית ז. מס' ________________/ המוכר.ת ידי על עצמו

 בחוק, אישר הקבועים לעונשים יהא צפוי כן לא שאם את האמת להצהיר עליו כי ,אותו שהזהרתי

 .בפני עליה וחתם הצהרתו נכונות את

 

 ________________ 

 ורך דיןע חתימת 
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 7מסמך ב'
 המלצה וחוות דעת

 2015-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 ערערההמועצה המקומית 

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

, אנו מאשרים (המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 לפרט(.)נא  שירותי הדברה ביצע עבורנוהמציע כי 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות: .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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 7 מסמך ב'

 המלצה וחוות דעת
 2015-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 

 המלצה וחוות דעתהנדון: 
 
 

 ______________________הממליץ: _____שם הגוף 
 

, אנו מאשרים (המציע -)להלן לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. _______________

 לפרט(.)נא  שירותי הדברה ביצע עבורנוהמציע כי 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .4

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .5

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות: חוות .6

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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 7 מסמך ב'
 המלצה וחוות דעת

 2015-2018ההמלצות נדרשות לשנים 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 המלצה וחוות דעתהנדון: 

 
 

 ______________________שם הגוף הממליץ: _____
 

, אנו מאשרים (המציע -)להלן _______________לבקשת _________________, ח.פ./ת.ז. 

 לפרט(.)נא  שירותי הדברה ביצע עבורנוהמציע כי 

 
 חוות דעתנו ע השירות שניתן ע"י המציע )בכלליות( .1

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על איכות השירות שניתן ע"י המציע .2

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 חוות דעתנו על עמידת המציע בלוחות הזמנים לביצוען של העבודות: .3

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 
 שם מלא של הממליץ :____________ תפקיד:____________ טל' ישיר:_________

 
 

 
 חתימה: ______________    תאריך: ______________
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  8 ב'מסמך 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה

 
 

   תאריך:          
 

 לכבוד
 מועצה מקומית ערערה

      
 א.ג.נ.,

 
 הצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה הנדון:  

 
 הנני מצהיר בזאת כי מועצה מקומית ערערה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:  .1
 

 הקובע כדלקמן: 1950א. )א( לצו המועצות המקומיות )א(, תשי"א 103סעיף  .1.1 
"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה   

או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח  -צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה, "קרוב" 

 או אחות."
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  .1.2 

 המקומיות הקובע: 
זה או לעסקה עם הרשות המקומית לעניין זה, "חבר "חבר המועצה לא יהיה צד לחו  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה  -מועצה" 
 )(ב((."1)2 -()ב( ו1)1הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 לצו המועצות המקומיות )א( קובע כי " 142סעיף  .1.3 
צה, לא במישרין ולא בעקיפין, לא בעצמו ולא על ידי בן זוגו, "לא יהיה לעובד מוע                  

סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה, 
 למענה או בשמה,".

   
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

 סוכן או שותף.בין חברי מועצת המועצה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא  .2.1
אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .2.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 מנהל או עובד אחראי בו.

 זוג, שותף או סוכן העובד ברשות.-אין לי בן .2.3
 
ל המועצה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה ידוע לי כי ועדת המכרזים ש .3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
אני מצהיר בזאת, כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .4

 אמת.
 
( לצו 3א. )ב()103אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .5

מחבריה ובאישור שר הפנים  2/3המועצות המקומיות )א(, לפיהן מועצת המועצה ברוב של 
א )א( לצו המועצות המקומיות בלבד שהאישור  103רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 

 ותנאיו פורסמו ברשומות.
 
 

  חתימת המציע:________________            שם המציע __________________
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 9 'ב מסמך
 תצהיר בדבר אי תיאום מכרז

 
אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום 

על תצהיר זה בקשר עם הצעת ____________________________________ )להלן: 

 )להלן: "המכרז"(, מצהיר בזאת כדלקמן:   03/2019למכרז פומבי ( המציע""

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המציע ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המציע למכרז.  .2

המחירים המופיעים בהצעת המציע למכרז הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 

הצעת המציע למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד המחירים ב .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז. 

 לא הייתי מעורב בנסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז. .5

לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 . המציע למכרז

 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7

הצעת המציע למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם  .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.  

לסמן בעיגול את נכון / לא נכון )יש  -לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז המציע .9

 התשובה(

אם לא נכון, נא לפרט: ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים, לרבות   .10

 . נכון / לא נכון )יש לסמן בעיגול את התשובה( -םעבירות של תיאומי מכרזי

 _________________________________________________לפרט:  אם לא נכון, נא

________________________________________________________________

 לאני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפוע

       

 חתימת המצהיר  שם המצהיר  ותפקידו  שם המשתתף  תאריך

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ עו"ד _________ מ.ר. ______, בכתובת: ___________, מאשר בזאת כי ביום 

_____ התייצב/ו בפני: ________________ המוסמכ/ים לחתום בשם המציע וחתמו על הצעה 

 זו בפני. 

 חתימת עו"ד ___________  תאריך ______________
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 (1) 9 'ב מסמך
 אישור על תקופת העסקה

 

  מסמך זה ימולא ויוגש במקרה שרישיון המדביר המצורף להוכחת תנאי הסף במכרז הינו על

 שם עובד המועסק על ידי המציע )ואינו על שם המציע בעצמו(

 .יש לצרף העתק רישיון מדביר + העתק תעודת הזהות של בעל הרישיון 

 

 לכבוד
 המועצה המקומית ערערה

 
 אישור על תקופת העסקההנדון: 

 
 

הנני רו"ח של _____________________, ח.פ./ת.ז. ________________ )להלן: "המציע"( 

 של מועצה מקומית ערערה )להלן: "המכרז"(. 03/2019במכרז)מסגרת( פומבי מס' 

 

ת.ז. _______________________ הנני מאשר בכתב, כי מר/גב' ____________________, 

)יש לציין פרטי בעל רישיון המדביר( הינו מועסק כעובד אצל המציע החל מיום 

.______________ 

 

 

     

 שם רו"ח, מס' רשיון,      תאריך

 חתימה וחותמת
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 מסמך ג'
 הצעת המשתתף 

 
 תאריך: ____________

 לכבוד
  מועצה מקומית ערערה

 
 03/2019מכרז פומבי מס' להנדון: הצעת המחיר 

 למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצה
 

מצהיר/ים כי קראתי/נו בעיון את ________________ ח.פ. ____________ אני/ו הח"מ  .1
הנני/נו מצהירים בזאת כי  החוזה שצורף למכרז.את  כל הנאמר במסמכי מכרז זה, כולל

הגורמים האחרים המשפיעים על המחיר  הנ"ל על פרטיהם וכי כלהבנתי/נו את כל המסמכים 
 בהתאם לכך ביססתי/נו את הצעתי/נו. המוצע, ידועים ומוכרים לי/לנו, וכי

 

על פי כל תנאי המכרז ונספחיו, לרבות תנאי הנני/נו מתחייב/ים להוציא לפועל את השירותים  .2
לשביעות רצונה הגמור השירותים והנני/נו מקבלים על עצמי/נו לספק את  ,החוזה והמפרטים

 תוך התקופה שנקבעה בתנאי החוזה המועצה של
 

 : אומדן המועצה .3
השירותים והעבודות כמפורט  בגין אספקת מלואידוע לי כי המועצה קבעה מחיר מקסימום 

 .1-במסמך ג'
 

 ההצעה : .4
מלא ומושלם, על פי כל  ןנשוא מכרז זה באופהצעתנו לאספקת מלוא השירותים והעבודות 

 תנאי המכרז החוזה ונספחיו וכל דרישות ותנאי המפרט הטכני:
 

 הנחה:

 אומדן המועצה. על ___________% של בשיעור הנחה מציעים הננו
 הנ
 

 (. 3.33העשרוני, )לדוגמא:  הנקודה לאחר ספרות 2 עד של הנחה באחוז לנקוב יש
 

 
המתקבל מהפחתת האחוז שנקבתי בהצעתי לעיל ממחירי היחידות שצוינו ידוע לי כי הסכום  .5

בכתב הכמויות מהווים תמורה מלאה, סופית ומוחלטת בעבור עבודות שיבוצעו וכי לא אהיה 
 זכאי לכל תמורה נוספת.

 
על כל תנאיו  הנני/נו מצהיר/ים בזה כי מיום חתימתי/נו על הצעה זו מחייב אותי/נו החוזה .6

 .ונספחיו
 

בנוסף  עמוד בכל תנאי החוזה במהלך כל תקופת החוזה, הנני/נו מתחייבים,נ/אם לא א .7
מראש בעד כל יום  פיצויים מוסכמים וקבועים למועצהלאחריותנו כמותנה  בחוזה, לשלם 

 של הפרה, כפי שנקבע בחוזה.
 

איננה מחויבת להזמין כמות מינימאלית של עבודות, אם בכלל, ולא  המועצהלנו כי י, ידוע ל .8
 .או תביעות עקב כך/דרישות ו או/תהינה לי טענות ו

 
ידוע ומוסכם כי לא נתחיל בביצוע העבודה, אלא בכפוף לחתימת חוזה ע"י מורשי החתימה  .9
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  המועצה.של 
 

בקיומם של אישורים  דוע ומוסכם כי הוצאת הזמנת עבודה בפועל לידי הזוכה, מותניתי .10
 .בקבלת השירותים האמורים המועצהתקציביים ובצרכיה של 

 
אין את מלוא התקציבים הנדרשים לקבלת השירותים נשוא מכרז  למועצה ידוע ומוסכם, כי .11

העבודות בכל עת  ו/אוזה, לפיכך הוצאת הזמנת עבודה בפועל וביצוע בפועל של השירותים 
יהיו כפופים לקיומם של אישורים תקציביים. אנו מאשרים כי לא תהיה לי כל טענה אם 

או משך ההתקשרות יהיה נמוך, בכל שיעור שהוא, מההיקף /היקף השירותים שיוזמן בפועל ו
 ז.המשוער במכר

 
ום י 30רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה בהודעה של  המועצהידוע ומוסכם כי  .12

מראש, בכל עת ומכל סיבה שהיא, לרבות משיקולים תקציביים ולזוכה לא תהיה על טענה 
 .בגין כך המועצהאו תביעה כלפי ו/או דרישה /ו

 
המציע מצהיר כי ידוע לו שמעמדו ומעמד כל גורם מטעמו הינו כמעמד של נותן שירותים  .13

 .של עובד מן המניין והוא לא יוכל לטעון בשום שלב כי יש לו מעמד וזכויות למועצה
 

אין שום חובה לתשלום  ולמועצההמציע ישלם בעצמו את כל המיסים שיחולו על הכנסתו  .14
 .נוסף מעבר לסכום שהוסכם עליו

 
 ,במכרז, בחוזה ובכל נספחיהם המועצהנו את כל דרישות /ים כי קראת/מצהיראני/נו  .15

 .ים לפעול על פיהם/להם ומתחייב מים/מסכים
 

 
 
 

  חתימת המציע: ______________   ________________תאריך: 
 
 
 

 עו"ד אישור

 

______, מאשר בזאת כי ביום ______, בכתובת: _____מ.ר. _____ אני הח"מ עו"ד ____

וחתמו על הצעה  המציעים לחתום בשם /___ המוסמכ_________ו בפני: ____/התייצב _____

 זו בפני. 

  ___________חתימת עו"ד   _תאריך _____________
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  1-מסמך ג'
 מחירון וכתב כמויות

 לביצוע עבודות להדברת מזיקים ועשבייה בערערה
 
 

יחידת  פעולות הדברה קטגוריה
 תמחור

תדירות 
 משוערת

כמות יח' 
 משוערת

מחיר 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

ניטור והדברה של זחלי  יתושים
יתושים במוקדים קבועים 

 באופן שוטף

פעמים  3 דונם לחודש
לחודש, 

 5במשך 
חודשים 

בשנה 
בחודשים 

 -מאי
 ספטמבר

 215  ₪
לחודש 

 3כולל 
הדברות 

 בחודש

פעמית של  -הדברה חד
ם ד/יזחלי יתושים במוק

 נים לפי קריאהן/מזדמ

 50יחידה )
 מ"ר(

 ₪ 40  לפי קריאה

 ₪ 58  לפי קריאה בור ספיגה הדברת בורות ספיגה
עשביית קיץ הדברה של  עשבים

בשטחים פתוחים, בין 
– החודשים אפריל

 אוקטובר

פעם בשנה  דונם
 לפי קריאה

 105 ₪ 

הדברה של עשביית חורף 
בין ם, בשטחים פתוחי
 מרץ-החודשים נובמבר

פעם בשנה  דונם
 לפי קריאה

 110 ₪ 

הדברה שנתית של עשבים 
 ע"ג תשתית קשה (אחזקה)

עשבייה רב שנתית עם 
 עומק מטר 3שורשים מעל 

פעם בשנה  דונם
 לפי קריאה

 120 ₪ 

 ,הדברת חורף של מדרכות
 'רחבות, חניות וכו

ק"מ רץ של 
כביש  הכולל  

הדברה ב -2
המדרכות 

שבצידי 
הכביש לכל 

 רוחבן

פעם בשנה 
 לפי קריאה

 360 ₪ 

 ,הדברת קיץ של מדרכות
 'רחבות, חניות וכו

ק"מ רץ של 
כביש  הכולל  

הדברה ב -2
המדרכות 

שבצידי 
הכביש לכל 

 רוחבן

פעם בשנה 
 לפי קריאה

 240 ₪* 

מזיקים 
 נוספים

הדברת חרקים )ג'וקים 
 ונמלים(

 200יחידה )
 מ"ר(

 ₪ 83  לפי קריאה

הדברת חרקים בתאי 
 ביקורת

 ₪  38  לפי קריאה 

פעם בשנה  עץ הדברת תהלוכן האורן
בחודש 
 נובמבר

 57 ₪ 
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יחידת  פעולות הדברה קטגוריה
 תמחור

תדירות 
 משוערת

כמות יח' 
 משוערת

מחיר 
ליחידה 

לפני 
 מע"מ

 -הדברת מכרסמים
כולל תאי עכברים/חולדות, 

 ביקורת של מערכת הביוב

  -יחידה
 -באז' בנוי

 כתובת, 
 -ובאז' פתוח

 דונם

 ₪ 36  לפי קריאה

 ₪  252  לפי קריאה קריאה לכידת נחשים / עקרבים
הדברה/הרחקת 

 דבורים/צרעות
 ₪  107  לפי קריאה קריאה

הרחקת ציפורים/קיני 
 יונים

 100יחידה )
 מ"ר(

 ₪ 126  לפי קריאה

זבובים בכלי  הדברת
 אצירה לפסולת

יחידה )כלי 
אצירה 

 לפסולת(

 ₪ 22  לפי קריאה

לכידת זבובים /צרעות 
 באמצעות מלכודות

יחיה 
)מלכודת 

 לחודש(

 ₪ 72  לפי קריאה

 100יחידה ) הדברת טרמיטים
 מ"ר(

  ₪ 36  לפי קריאה
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 ד'מסמך 

 חוזה
 

 
 בין: 

 מועצה מקומית ערערה
 30026ערערה 
 מצד אחד                                                   ( "המועצה")להלן: 

 
 

 לבין:
 ___________________שם הקבלן: 

 
                                                ___________________ע.מ. / ח.פ.: 

                                               
 מצד שני                                    ( או "הספק" "הקבלן")להלן: 

     
למתן שירותי הדברה  03/2019מס' פומבי פרסמה מכרז  מועצה מקומית ערערהו הואיל:

 ;במועצה
 

לקבל את  המועצהראש ______ המליצה בפני ה מיום ___וועדת המכרזים בהחלטת והואיל:
 קיבל את המלצת הוועדה.   המועצהוראש  הקבלן הצעת 

 
וכל הרישיונות וההיתרים  והקבלן מצהיר כי הינו בעל הידע, הכישורים והאמצעים והואיל:

 .6 ד' -ו 5 לאמור במפרטים בנספחים ד'בהתאם  לביצוע העבודותהנדרשים 
 

 במחירים כמפורט בהצעתו המצ"ב.לספק את השירותים והקבלן הציע  והואיל:
 
 

 והותנה בין הצדדים כדלקמן:לפיכן הוחלט 
 
 תי נפרד ממנו. למבוא להסכם זה מהווה חלק בה .1

 
 ונספחיו יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה.  03/2019כל מסמכי מכרז פומבי מס'  .2

 
על  03/2019תנאי מכרז פומבי עפ"י ברחבי המועצה  לספק שירותי הדברההקבלן מתחייב בזה  .3

 המצ"ב ומהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה. נספחיו
 

 כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות ואין בהן כדי לשמש לפרשנות החוזה.  .4
 

 הגדרות: .5
 

מועצה מקומית ערערה באמצעות מורשי החתימה מטעמה, ראש  "המועצה "

ח'ור סקר, המועצה כוללת את השכונות  המועצה וגזבר המועצה.

 .ביאר -ואדי אלקסב ואל

 . גורם אחר עליו תחליט המועצהאו כל  תברואן המועצה "המנהל"

המשתתף שהצעתו נבחרה כזוכה במכרז, לרבות נציגיו, עובדיו,  "הקבלן"

שלוחיו וכל קבלן משנה הפועל בשמו ומטעמו )להלן: "הקבלן" / 

 "הספק"(. 

 אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל.  "המפקח"
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ברחבי המועצה, כמפורט שירותי הדברת מזיקים ועשבייה  מתן "השירותים"

 במכרז ובחוזה על נספחיהם.

למתן שירותי הדברה בתחום שיפוט  03/2019מכרז פומבי מס'  "המכרז"

 המועצה
פירושו, חוזה / הסכם זה והמסמכים מהווים חלק בלתי נפרד  "החוזה"

 ממנו.

 

 

 

 

 

 
 :נותן השירותהצהרת  .6

 
 מאשר ומתחייב כדלקמן: נותן השירות מצהיר,

 
לביצוע העבודות , הרישיונות והאישורים הנדרשים על פי כל דין, הוא בעל כל ההיתרים .6.1

לרבות כל הרישיונות וההיתרים שהוצגו על ידו בתנאי הסף של המכרז , נשוא מכרז זה
 .המועצהוהוא יחזיקם בתוקף בכל תקופת ההתקשרות עם 

 
 חוזה זה והמפרט, החוזה על פי כל דרישות המכרזמתחייב לבצע את העבודות נשוא  .6.2

 הטכני שהינם חלק בלתי נפרד הימנו
 

דות הדברה ורעלים לפי כל מתחייב לקיים את כל הוראות החוק והדין הנוגעות לעבו .6.3
 הוהוראות המשרד להגנת הסביבדין 

 
בביצוע העבודות נשוא , אם יועסקו, כל הגורמים שיועסקו על ידוהעובדים ו/או  .6.4

 אישורים והיתרים לעבודות הדברה., בעלי רישיונות, יהיו מכרזה
 

 .מתחייב לשמור על זכויות העובדים שיועסקו מטעמו ככל שיועסקו על ידו עובדים .6.5
 

או למלא /כי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו מלהתקשר בהסכם זה ו .6.6
 הוראותיו ואינו בניגוד עניינים מכל סוג שהואאחר 

 
לרבות הניסיון והידע הנדרשים לשם  הכישורים והיכולות, ו האמצעים,כי ברשות .6.7

 .מילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם
 

נותן השירות מצהיר כי הוא מבצע את העבודות כקבלן עצמאי לכל דבר וענין ומחויב  .6.8
 לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.להמציא אישורים בדבר ניכוי ממס הכנסה ואישור 

 
השונים, ככל  מועצהואתרי ה המועצהנותן השירותים מתחייב להתייצב במשרדי  .6.9

 ע"י המנהל בלו"ז שיידרש ממנו, בכל מהלך תקופת ההתקשרות.  שיידרש 
 
נותן השירות לרבות העובדים מטעמו מצהירים כי ידוע להם שמעמדם הינו כמעמד  .6.10

יש להם מעמד וזכויות ואינם יכולים לטעון בשום שלב כי  למועצהנותן שירותים  של
 של עובד מן המניין.

 
אין שום חובה  מועצהל המיסים שיחולו על הכנסתו ולנותן השירות ישלם בעצמו את כ .6.11

 לתשלום נוסף מעבר לסכום שהוסכם עליו.
 

לעמוד  ,תחייב לפעול באופן מקצועי ומיומןהמבצע מ, בביצוע העבודות והשירותים .6.12
 ונציגה. המועצהולמלא אחר הנחיות  הזמנים שנקבעו,בלוחות 

 
 תוצרים,  דו"חות ,לרבות שירות נלווה שיבוצע על ידי נותן השירות,ה ו/או כל עבוד .6.13

והיא רשאית לעשות בהם  המועצההם קניינה של , על פי הסכם זה ,ותפוקות העבודה
 .הכרצונ
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ונותן  ,ביצועוצרים ותפוקות כגון דו"חות או ת/תהא רשאית לדרוש כל חומר ו המועצה .6.14
, לרבות במדיה מגנטית, תדרוש שהמועצהבאופן  למועצהמחוייב להמציאם השירות 

 )קבצי אופיס ו/או חומר מודפס( וכו'. הניתנים לשינויים קבצי מחשב
 

. תרים בתוקףידברה יהיו בעלי רשיונות וההו עבודות העהעובדים שיבצהמציע ו/או כל  .6.15
העובד שיבצע את השירותים יהיה , לכידת נחשיםבמקרה שיוזמנו שירותי , בכלל כך

 .בעל כל ההיתרים הנדרשים לכך ויפעל על פי כל דין
 

עבודות בהתאם להנחיות לבצע את ה נותן השירותמבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב  .6.16
 ובהתאם לתכניות העבודה אשר ייקבעו ע"י המנהל ועל פי כל דין.המנהל 

 
 

 תקופת ההתקשרות: .7
 

₪  30,00סכום המסגרת של המכרז, בסך של  ההתקשרות הינה עד למימושתקופת  .7.1
חודשים, לפי המוקדם  12כולל מע"מ )להלן: "סכום המסגרת"(, או לתקופה של 

 שבהם.
 

לכל היקף  נותן השירותיםאינה מתחייבת כלפי  המועצהמוסכם ומוצהר בזאת כי  .7.2
כמוסכם  שירותי הדברהוע ובשיעור כלשהו, וכי היא תזמין ממנו ביצ במתן השירותים

יספק  נותן השירותיםובהיקף כפי שיידרש על ידה, על פי צרכיה ושיקול דעתה בלבד. 
 .לפי דרישת המועצהנשוא הסכם זה,   את השירותים

 
של  תקופות נוספות 2-ברשאית בהתאם לשיקול דעתה להאריך את החוזה  המועצה .7.3

 ות הארכה לא יעלה על שנתיים.תקופ ובלבד שסך כלחודשים או פחות מכך כ"א,  12
 

הודעה על מימוש האופציה לתקופה מלאה או חלקית חייב הוא  נותן השירותקיבל  .7.4
 את מלוא השירות ללא כל שינוי בתנאים. למועצהלספק 

 
 סיום ההסכם: .8

רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את ההתקשרות על פי  המועצה .8.1
יום בכתב לקבלן, כמפורט בהסכם ולקבלן לא  30הסכם זה, בהודעה מוקדמת של 

תהיינה כל תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, למעט זכותו לקבלת התמורה 
המגיעה לו כמפורט להלן בהסכם זה בגין המנות אותן סיפק בפועל עד למועד סיום 

 ההתקשרות. 
 

ויותיו על פי לא מילא אחת או יותר מהתחייב נותן השירותלמרות האמור לעיל, אם  .8.2
תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות לאלתר,  המועצהמסמכי המכרז / ההסכם, 

שמורה הזכות, לשיקול דעתה הבלעדי,  למועצהוללא הודעה מראש לקבלן. יובהר, כי 
 אם להקציב זמן מוגדר לתיקון ההפרה. 

 
 המועצהעל פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,  למועצהמבלי לגרוע מהזכויות המוקנות  .8.3

 :, בכל אחד מהמקרים הבאיםרשאית לבטל את ההסכם בהודעה בכתב ובאופן מיידי
 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה  לפועל לגבי  .8.3.1
, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו  נותן השירותנכסי 

 יום ממועד הטלתם.  15או הוסרו לחלוטין תוך 
 

צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם או הוגשה  נותן השירותתן נגד ני .8.3.2
על ידו החלטה על פירוק  מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו 
צו פירוק או שהגיע לפשרה או הסדר עם נושיו , כולם או חלקם או שהוא פנה 
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לפקודת  233לנושיו לקבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 
  –ו/או על פי חוק העמותות, התש"ם  1982 –החברות ) נוסח חדש (, התשמ"ב 

ו/או כל הוראה הנובעת ממנו לרבות הפעלת סמכויותיו של  רשם  1980
 העמותות.

 
הסתלק מביצוע  נותן השירותכי  המועצההוכח להנחת דעתה של  .8.3.3

 התחייבויותיו ע"פ הסכם זה.  
 

או אדם אחר מטעמה נתן או  נותן השירותכי  המועצההוכח להנחת דעתה של  .8.3.4
הציע שוחד , מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם הסכם זה או 

 ביצועו.
 

שניתנה  נותן השירותכי הצהרה כלשהי של  המועצההוכח להנחת דעתה של  .8.3.5
לא גילה עובדה מהותית אשר  נותן השירותבקשר עם הסכם זה אינה נכונה או 

 י להשפיע באופן כלשהו על ההתקשרות עמו. היה בה כד
 

ו/או מעובדיו הורשע בעבירה שיש עמה  נותן השירותמי מנושאי המשרה אצל  .8.3.6
עשוי לפגוע בשמה  המועצהקלון או עשה מעשה או מחדל כלשהו אשר,  לדעת 

 ו/או באינטרסים שלה.  המועצהשל 
 

 ןו/או חלק נותן השירותשל  ויבויותייכי ביצוע התחייבויות מהתח המועצהנציג  קבע .8.4
 30על כך ואם לא  יתוקנו הליקויים תוך  נותן השירות, יזהיר את אינן לשביעות רצונו

לבטל את  החוזה, מבלי לפגוע בכל סעד  המועצהימים ממועד מתן אזהרה זו, רשאית 
 העומד לה על פי חוזה זה ו/או על פי הדין. 

 
את ההודעה  נותן השירותבו קיבל יום מהיום ש 30ייכנס לתוקף תוך  סיום החוזה .8.5

 בדבר הביטול.
 

פיצויים   נותן השירותלתבוע מ המועצהאין באמור בסעיף זה כדי לפגוע בזכותה של  .8.6
 בגין הפרה כלשהי של תנאי מתנאי חוזה זה, או על פי כל דין.

 
 :תמורהה .9

 
באופן מלא  נותן השירותיקבל  לאספקת השירותיםבתמורה סופית ומוחלטת  .9.1

תשלומים בהתאם להצעתו במסמך ג' למכרז, בתוספת מע"מ  המועצהמומושלם, 
לפי ואשר בוצעו על ידו בפועל,  צו התחלת עבודההזמנה / פי על "התמורה"(,  –)להלן 

של וקבוע  של המכרז ובהפחתת ההנחה בשיעור אחיד 1-'גמחיר ליח' המפורט במסמך 
 ___%, שהוצעה ע"י נותן השירות במסמך ג' של המכרז. 

 
על כל  מובהר כי לא תשולם תמורה נוספת בגין השירותים והעבודות נשוא המכרז, .9.2

שאו הפרשים והצמדות יבכלל כך המחירים לא י. מעבר למחיר התמורה, בכךהכרוך 
 . )להלן: "התמורה"(.למעט מע"מ על פי דין, מכל סוג שהוא

 
כל ההוצאות בין מיוחדות ובין מהווה מחיר סופי ומוחלט וכולל את , התמורה לעיל .9.3

 .ביטול זמן וכו', לרבות נסיעות מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע העבודה,, כלליות
 

לא תקנה לנותן השירות עילה , בכל שיעור שהוא, הגדלה או הקטנה של היקף העבודה .9.4
, לתביעה להגדלת התמורה לעיל או לכל תביעה אחרת למעט השינוי היחסי בתמורה

במידה ולא יימסרו לו  המועצהדרישה כנגד תביעה ו/או או /על כל טענה ו מוותרוהוא 
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תקשרות יהיה קטן או גדול או היקף הה/במקרה שמספר העבודות ואו בכלל ו/ עבודות
 .מהצפוי

 
אליה יצרף דו"ח פעילות , יגיש נותן השירות חשבונית מס לתשלום, בכל תום חודש .9.5

מנהל יהיה רשאי להעביר מעת לעת לנותן השירות הוראות  .מאושר על ידי המנהל
הגשת הדו"ח ואישורו ע"י . או לדרוש לבצע בו שינויים/לגבי אופן יצירת הדו"ח ו

 .המנהל הינה תנאי לאישור התשלום לנותן השירות
 

התמורה תשולם בהתאם לתנאי התשלום הקבועים בחוק מוסר תשלומים לספקים,  .9.6
 .2017 -תשע"ז

 
בוצע כנגד מסירת חשבונית מס כדין ודו"ח חודשי מפורט ומאושר ע"י תשלום י .9.7

 המנהל, מאת נותן השירות למועצה.
 

 אופן ביצוע השירותים .10
 

מקצועיות ובמסירות , את השירותים בנאמנות המועצהיבצע עבור  נותן השירותים .10.1
כפוף להוצאת הזמנות עבודה ב תוך הקפדה מלאה על כל הוראות הדין ותנאי הסכם זה,

 .  המועצהחתומות כדין ע"י מורשי החתימה של 
 

 המועצה. מתחייב כי השירותים יינתנו על ידו לשביעות רצונה של נותן השירותים  .10.2
 

 נותן השירותים מתחייב לבצע את השירות הניתן על ידו במהימנות וברמה מקצועית .10.3
ה לטיב השירות שיינתן על ידו על פי אותה והוא יהיה אחראי ללא סייג כלפי העיריינ

 הסכם זה. 
 

ן ומיומנות בדרגה כזו הדרושה הניסיו, כי יש לו הידע, נותן השירותים מאשר ומצהיר .10.4
 . למועצהלמתן השרות על פי הסכם זה 

  
המנהל יהא רשאי מפעם לפעם לשנות את התדירויות של מי מהעבודות, בהתאם  .10.5

תשולם בהתאם לחלק היחסי של  יםלנותן השירותוהתמורה  המועצה לצרכי
 שיבוצעו בפועל.  השירותים ו/או העבודות

 
והקבלן מתחייב , המנהל יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להחליף עובד אחד או יותר .10.6

 להביא עובד או עובדים במקומו למחרת. 
 

ציוד וכלים אחרים , חומרים, המנהל יהא רשאי להורות בכתב לקבלן להחליף מכונות .10.7
או שהינם בעלי בלאי , לדעתו אינם מתאימים לביצוע העבודה או שאינם יעיליםאשר 
 הקבלן מתחייב להמציא במקומם חדשים מייד עם דרישת המנהל. , גבוה

 
כלשהן כספיות ו/או טענות הקבלן ימלא את דרישות המנהל ולא תהיינה לו תביעות  .10.8

יהיה זכאי לאיזה פיצוי או וכי לא , בגין שינוי ההיקף המשוער של העבודות אחרות,או 
 תשלום או הגדלת התמורה. 

 
תהא בסמכותו  – קביעת טיב ורמת ביצוע העבודות והתחייבויות הקבלן עפ"י הסכם .10.9

ת ולפי שיקול דעתו הבלעדי של המנהל והוא רשאי להורות לנותן השירוהבלעדית 
וי או באופן לחזור על ביצוע העבודה על מנת אם לדעתו היא לא בוצעה באופן רא/ לתקן

 הדרוש במכרז. 
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להנהגת שיטות עבודה נותן השירות חייבויותיו עפ"י הסכם זה ידאג צורך ביצוע התל .10.10
והוא מתחייב למלא ולשמור על הוראות הבטיחות מכל סוג שהוא החלות או בטוחות 

דין ונוהג , וכן על הוראות כל חוק, שתחולנה על עבודתו והתחייבויותיו עפ"י הסכם זה
 או שיחולו על העבודה.החלים 

 
 

 
 ביצוע תערבו .11

 
ערבות בנקאית בלתי  נותן השירות ימציא נותן השירותהבטחת מילוי כל התחייבויות ל .11.1

כאשר במקרה , 1בנוסח המצורף כנספח ד' ,₪ 3,000בסכום של צמודת מדד  מותנית
מעת לעת בהתאם להוראות המכרז, יגדיל הזוכה את  השירותיםשל הגדלת היקף 

מעת לעת ע"י  נושיוזמ השירותיםמהיקף  10%סכום הערבות, כך שתעמוד בשיעור של 
כולל מע"מ. הבקשה לעדכון הערבות תוגדל לפי דרישת הגזבר לפי שיקול  המועצה

  .לביצוע השירותיםדעתו והזוכה יהיה  מחוייב לעשות כן, כתנאי לקבלת הזמנה 
 

 נותן השירותו נוספים יום 60לתום תקופת ההתקשרות + עד  תעמוד בתוקפההערבות  .11.2
 ,תהא רשאית לגבות מתוכה כל סכום המועצה. יאריכה במידה ויוארך תוקף ההסכם

 גרם בגין הפרת חוזה זה. נותן השירותנזק או פיצוי או הוצאות ש
 

לחלט את סכום  –רשאית מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת לפי חוזה זה  המועצה .11.3
הערבות כולו או חלקו, לפי שיקול דעתה הבלעדי לכיסוי כל נזק ו/או בגין הפיצוי 

 המוסכם.
 

 איסור המחאת זכויות: .12
 

ו לפי הסכם זה, כולן או חלק המבצע אינו רשאי להמחות לאחר את זכויותיו או חובותי .12.1
, רשאי להעביר או למסור לאחר כל זכות או חובה הנובעת מההסכם וכן אין הוא, מהן

 . לרבות המחאת הזכות לקבלת סכומי התמורה ממנו לגורם אחר
  

ומעלה מהון  25%ל גיד תיחשב "המחאה "לרבות העברה שתאנותן השירותים היה ה .12.2
על  נותן השירותיםהמניות המונפק של התאגיד ממי שהחזיק בהם במועד חתימת 

 לאחר או לאחרים., זההסכם 
 
או מסר , כולן או מקצתן, זכויותיו או חובותיו על פי הסכם זה נותן השירותיםהמחה  .12.3

התחייבויותיו שאר הוא אחראי ל, יכולן או מקצתן, העבודות לאחראת ביצוע 
 /ההסכם על אף ההמחאה האמורה ועל אף אם נעשתה בהסכמת המוטלות עליו על פי

כלפי הגורם  מועצהבכך כדי לפגוע בזכויותיה של ה יהומבלי שיה המועצהבידיעת 
 הנמחה .

 
 קיזוז: .13

 
 ורשאית לקזז המועצהבמועד, תהא  וולא ישולם על יד למועצה חייב נותן השירותכל סכום ש

על פי הסכם זה או על פי הסכמים אחרים ומוסכם כי  קבלןמכל סכום שיהיה עליה לשלם ל
, נותן כמו כן .בשום דרך המועצהלבצע קיזוז מול  נותן השירותחל איסור מוחלט על 

ה תקזז מועצוכיוצ"ב. מובהר כי הקנסות שהעיכבון , מראש על זכות קיזוז מוותרהשירותים 
ו/או על פי תנאי החוזה  למועצהנוסף העומד או /הינם בנוסף לכל סעד אחר והשירותים  לנותן
 כל דין .  על פי
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 ושיפוי בנזיקין וביטוח אחריות .14

 
למי מעובדיו ו/או או /נזק שיגרם לנותן השירותים ו לא תהיה אחראית לכל המועצה .14.1

בשירותיו, כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או 
 . למועצהועקב מתן השירותים 

 
ת כזו מוטלת עליו לפי כל במידה שאחריו, נותן השירותים אחראי כלפי כל צד שלישי .14.2

לשלם מועצה אם תידרש ה לנזקים שייגרמו תוך כדי מתן השירותים ובקשר לכך., דין
לשפותה או /ו למועצהמתחייב נותן השירותים להחזיר , פיצויים כלשהםשלישי לצד 

לרבות הוצאות  המועצהשישולם על ידה בצירוף כל הוצאה אשר הוצאה על ידי בסכום 
 מנותן השירותים לפי הסכם זה.  עצהלמומשפטיות, ואותו סכום יראוהו כחוב המגיע 

 
ב שגיאה מקצועית של נותן בגין כל נזק שיגרם לה עק המועצהנותן השירות ישפה את  .14.3

עקב או /זנחה במילוי חובתו המקצועית וה עקב עובדיו ו/או מי מטעמו,  או /השירות ו
רשלנות ו/או עקב מסירת נתונים ו/או דו"חות לא מדויקים ו/או עקב שימוש בחומרים 

תחול גם לגבי כל , ו של נותן השירות וכל גורם מטעמואחריותאו אביזרים לקויים. 
 מקרה של רשלנות שיתגלה  גם לאחר תום תקופת החוזה.

 
 ,מועצהע את זכויות הביטוח באופן המפקיאת הוראות פוליסות ה נותן השירותיםהפר  .14.4

 המועצהאחראי לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי  הוא
 . אחר שיגרם לו עקב זאתכספי ו/או  על כל נזק

 
 ביטוח .15

 
הוראות על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין  נותן השירותיםמבלי לגרוע מאחריות  .15.1

ח הביטוח המצ"ב להסכם זה יהיו בהתאם לנספ נותן השירותיםהביטוח שיחולו על 
 .2כנספח ד' 

 
יהיה אחראי במלואם לנזקים בלתי מבוטחים אשר האחריות עליהם  נותן השירותים .15.2

מוטלת עליו מכוח סעיפי הסכם זה, לרבות נזקים שהם מתחת לגובה ההשתתפות 
 העצמית.

 
ו/או תרופה  אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זאת ו/או סעד .15.3

על פי הסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי  נותן השירותיםכנגד  למועצההמוקנים 
 לשחרר את הספק מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.   

 
 
 

 הפרות וסעדים .16
 
פי יתר הוראות החוזה מסכימים הצדדים כי מועצה לשל המבלי לגרוע בזכותה  .16.1

נותן השירותים וכן סעיפים: אופן ביצוע השירותים, אחריות ושיפוי בנזיקין  הצהרות
וביטוח, ביטוח, ערבות ביצוע לקיום החוזה, איסור המחאת זכות, אי קיום יחסי עובד 

הינם  -מעביד, העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה, העירייה כמפעל חיוני
רה יסודית של החוזה ותזכה את ווה הפאחד מהן מה יסודיים ועיקריים אשר הפרת

לרבות ביטול החוזה , וי עפ"י כל דיןצלכל פי המועצה)מבלי לפגוע בזכותה של  מועצהה
 וחילוט הערבות הבנקאית. , ים מראשימ 7נותן השירות תוך משלוח הודעה בכתב ל
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 נותן השירותיםתשלום הפיצויים או הניכויים אין ולא יהיה בהם כדי לשחרר את  .16.2
במועד או מכל התחייבות לספק את השירותים /לסיים את העבודה  תחייבויותיומה

 אחרת על פי חוזה.
 

 
 
 

 שונות: .17
לא יהיה תוקף לכל התחייבות, מצג, הבטחה, ויתור, ארכה, שינוי או תוספת להסכם ו/או 

גם יחד  המועצהוגזבר  המועצהאלא אם יינתנו בכתב בחתימת ראש  המועצהבקשר אליו מצד 
 מראש ובכתב. למועצהוכן קיבלו את אישור היועץ המשפטי 

הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו ע"י אחרון מורשי החתימה של שני הצדדים ובכפוף 
 לצירוף כל האישורים  הנדרשים כפי שפורטו  בהסכם זה.

 
 

 :יחסי הצדדים .18
 

 אינה היחידה המועצהנותן השירות מצהיר כי הוא מנהל עסק עצמאי וכי עבודתו עבור  .18.1
 

נותן השירות חייב לספק , מובהר כי לצורך ביצוע השירותים באופן מלא ומושלם .18.2
חומרים לרבות חומרים מתכלים , רכבים, כלים, "אד, כבעצמו ועל חשבונו את כל הציו

  מלא ומושלם. וכיוצ"ב הנדרשים לביצוע העבודה באופן
 

כי נותן השירות וכל מבצע עבודה מטעמו לא יחשבו , למען הסר ספק מוצהר בזאת .18.3
ן או מי מטעמו לביו/ קרה לא ייווצרו בין נותן השירותובשום מהמועצה,  כעובדי

את כל , כל יחסי עובד ומעביד. נותן השירות יחתים במעמד חתימת חוזה זההמועצה 
על טופס הצהרה כי אינו מועסק ע"י , בעבודות נשוא חוזה זההעובדים שיועסק על ידו 

 לחוזה' נוסח המצורף כנספח ההמועצה, ב
 

, היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכתכי , מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה .18.4
או /בין נותן השירות ומועצה למעביד בין ה-קיימו יחסי עובדעל אף האמור לעיל הת כי
 חילה על תמורה כוללת בשיעור שלאו את הצדדים כאילו הסכימו מלכתיר מטעמו, מי

ונותן השירות מצהיר , ("התמורה המופחתת: "מסכום התמורה החודשית )להלן 55%
/ שכר מלא והוגן עבור ביצוע מלוא  בזה כי התמורה המופחתת הנה תמורה

מעביד -דאם וככל שייקבע כי התקיימו יחסי עוב, הסכם זה התחייבויותיו על פי
 כאמור. 

 
ת מלוא הסכומים שקיבל בקשר א למועצהנותן השירות יחויב להשיב , במקרה כזה .18.5

בתוספת הפרשי  ("סכום ההשבה: "הסכם זה מעבר לתמורה המופחתת )להלןעם 
ממועד תשלומם ועד למועד , הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית מקסימאלית

ה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב ליועץ , והמועצההשבה בפועל
לרבות כל סכום לו יהיה זכאי היועץ עקב הקביעה על , או כל דיןו/על פי הסכם זה 

 מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת כאמור.  קיומם של יחסי עובד
 

א כי ל ,נותן השירות מצהיר ומתחייב, מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף זה לעיל .18.6
ו/או הסדר החל  על עובדי המועצה באשר הם, ובכלל זאת הוראות  עליו כל הסכם יחול

לעובדי הרשויות המקומיות והוא מוותר מראש על כל טענה או תביעה חוקת העבודה 
ובכלל זאת על כל טענה בדבר קביעות בעבודה על כל , בהתבסס על חוקת העבודה

 . ניין פיטורין והן לכל עניין אחרהנובע מכך לפי הוראות חוקת העבודה הן לע
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 לומיםכי נותן השירות ישלם את שכרם המלא של כל עובדיו ויבצע את כל התש, מובהר .18.7
קופת פנסיה, קרן השתלמות וכל תשלום אחר על חשבונו , הנלווים לרבות ביטוח לאומי

ם חובה זו מוטלת על נותן השירות על מנת להסיר כל ספק בעניין אי קיו. ובאחריותו
מדי חודש אישור על  למועצהנותן השירות ימציא  .מועצהיחסי עובד מעביד בינו ובין ה

 .טוח לאומיביצוע התשלום לבי
 

ו/או גורם מטעמו, מתחייב שלא להימצא במצב של ניגוד  נותן השירות וכל עובד .18.8
הוא  מתחייב להודיע על כל ניגוד עניינם שיהיה לו  .המועצהבעבודתו מול עניינים 

 מיד עם היוודע לו דבר ניגוד הענייניםהמועצה בעבודתו עם 
 

בעבודות נשוא החוזה, יחשבו כעובדים של נותן  העובדים שיועסקו ע"י נותן השירות, .18.9
או מי מעובדיו או בכל /בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי נותן השירות ו .השירות בלבד

יפצה  בו תחויב הרשות המזמינה בתשלום כלשהו למי מעובדי נותן השירות, מקרה
בכל סכום בו היא תחוייב כתוצאה מתביעה כאמור  המועצהוישפה נותן השירות את 

 .וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד
 

 טעמו את התחייבויותיו יהיונותן השירות מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מ .18.10
פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים  יו,נתונים להוראות

לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במכרז ולפי  הכרוכים בהעסקתם,
 .הכרוכים בהעסקתם, כל דין

 
מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כלל הוראות חוקי העבודה והתקנות  נותן השירות .18.11

ות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר על פיהם, הוראות החוק הקיימ
, חוק דמי מחלה 1951 –, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1987 –מינימום התשמ"ז 

 –, חוק עבודת נשים התשי"ד  1950 –, חוק חופשה שנתית התשי"א 1976 –תשל"ו 
, 1958 –, חוק הגנת השכר תשי"ח 1964 -, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד1954

, חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( וחוק ביטוח 1983 –חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג 
 . 1994 –בריאות ממלכתי התשנ"ד 

 
 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה.  8מסמך ב/יחתום על תצהיר המהווה נותן השירות  .18.12

 
 מובהר, מוסכם ומוצהר, כי סעיף ___זה ותתי סעיפיו לעיל הינם יסודיים ומהותיים, .18.13

 ועומדים בבסיס הסכם זה.
 

על פי שיקול ו, ומתחייב להעביר לנציג הרשות המזמינה, על פי דרישת נותן השירות .18.14
ל העובדים כ הבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים כן תלושי שכר של ודעת

 זה. הסכםהמועסקים בביצוע העבודות במסגרת 
 

 6-חת לאו מי מטעמו א המועצהנותן השירות למנכ"ל בנוסף לאמור לעיל יעביר  .18.15
חודשים, אישור רו"ח, בדבר עמידתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו לפי חוקי 

זה לפיו לעובדים כאמור,  הסכםהעבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים במסגרת 
שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות כמתחייב 

 מהוראות חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף .
 

 העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה: .19
 

 נותן השירות מצהיר בזאת כי :
 

 אין לו בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף .בין חברי מועצת המועצה  .19.1
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אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  .19.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 
 מנהל או עובד אחראי בו.

 
 שות.זוג , שותף או סוכן העובד בר –אין לו בן  .19.3

 
 וחלק בלתי נפרד מהסכם זה . 6נותן השירות יחתום על תצהיר המהווה מסמך ב' .19.4

  

 כמפעל חיוני: המועצה .20
 

נותן השירות מצהיר כי ידוע לו כי המועצה מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן 
שירותים קיומיים" ונותן השירות מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות 

 המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מחוקים הבאים: אחד

 
ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות -הכרזה על מצב חירום על .20.1

 .1973-מיוחדות ( תשל"ד
 

-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .20.2
1951. 

 
א לפקודת המשטרה )נוסח 90כהגדרתו בסעיף הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני  .20.3

 .1971-חדש(, תשל"א
 

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .20.4
 

-אזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
ו/או כלי נותן השירות ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי  1967

 המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.
 

נותן השירות יחתום על כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום, בנוסח המצ"ב כנספח 
 לחוזה ההתקשרות.  5ד'

 
 

 :זרים עובדים .21
מתחייב להעסיק עובדים אזרחי ישראל ו/או עובדים אשר יאושרו על ידי המזמין בכתב,  הספק

מקצועיים ואחרים, במספר הדרוש לשם ביצוע העבודה תוך המועד הקבוע לכך בחוזה, 
להעסיק רק מי  הספקובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב 

היתר כאמור. למפקח מטעם המזמין זכות להורות לקבלן על החלפה שרשום או בעל רישיון או 
  או הרחקה של עובד מטעמו ובכל דרג ולקבלן לא תעמוד הזכות לערער על כך.

 
 שמירת סודיות .22

תחול חובת סודיות לגבי כל מידע אשר יגיע לידיעתו בקשר עם ביצוע הסכם  נותן השירותעל 
 המועצהימנע מלהעביר לאחר כל מידע כאמור, אלא אם כן קיבל את הסכמת  נותן השירותזה. 

 לכך מראש ובכתב. 
 
 

 הודעות וכתובות .23
 
 כתובות הצדדים לצרכי הסכם זה הן: .23.1
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 .30026ערערה  : המועצה
  

 _______________________________________ :נותן השירותים
 

כתבי בית דין הם כמפורט לעיל, כל כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה לרבות המצאת  .23.2
שעות מעת  72הודעה שתשלח ע"י אחד הצדדים תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בתום 

/  שעות ממועד שיגורה בפקסימיליה 24המסירה למשלוח בדואר רשום ו/או בתום 
 מייל ואם נמסרה ביד עם המסירה בפועל.

 
 
 אישור תקציבי : .24

 כל האישורים הדרושים לפי כל דין. נתקיימו בחוזה זה כל התנאים וניתנו .24.1
 

 י %  _____, כהודעה מועצהחוק מוסר התשלומים, מוסרת בזאת התאם לבה .24.2
 וכי בשל  כך  עשויי _________________ מתוקצב ע"מהתקציב למימון הוצאה זו 

 ( לחוק.3) -( ו2)דחות בהתאם לקבוע בסעיף יהתשלום המתוקצב לה
 

ההוצאה הכספית לביצוע של חוזה זה מתוקצבת מסעיף מס' _____________  .24.3
 כתקציב רגיל / מאושרת מתקציב בלתי רגיל מס'___________ . 

 

 :החתום על הצדדים באו לראיה
  

 הקבלן ע"י מורשי החתימה מטעמו: מ.מ. ערערה ע"י מורשי החתימה מטעמה:

 ___________________________ ראש המועצה ____________________ 

 ___________________________ גזבר המועצה _____________________

 חותמת ______________________ חותמת _________________________

 
 
 
 

 הספק עו"ד אישור
 
 

 התייצבו _______ ביום כי בזאת מאשר ,_________ המציע של ________ ד"עו מ"הח אני
ה ________________________________, המשמשים כמנהלי "ה בפני

 כן כמו חוזה זה. בפני על _______________________  )להלן: "הקבלן/המציע"( וחתמו
 למכרז הקשור בכל החברה את מחייבות בצירוף חותמת החברה ה"ה חתימת כי מאשר הנני

14/2018. 
 

 _______________________ 
 עו"ד 

  
 

 המועצהשור יועמ"ש אי

 

 ת את ההסכם בהנחה שהעובדות שנכללו בו נכונות ובכפוף לאישור תקציבי. /אני מאשר

 ___________________         תאריך ______________



 03/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
  מסגרת למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצהמכרז 

 

 72מתוך  42 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 

 יועמ"ש              
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  1 נספח ד'
 נוסח כתב ערבות לקיום החוזה

 )הערבות תוגש ע"י המציע שזכה במכרז( 
 

 _________בנק: ____                                                                      לכבוד        
 סניף: ____________                                                   מועצה מקומית ערערה

 ___________כתובת:                                                                  ערערה
 מיקוד: ____________                                                                                        

 
 

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ________________
 

 -להלן )₪ אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של  _________  .1
למדד כמפורט  הקרן כוםבתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת ס"( סכום הקרן"

עשוי להגיע לכם מאת ___________________  –המגיע  "( הפרשי הצמדה"  - להלן )להלן
"( בקשר לביצוע החוזה על הנערבח.פ. ____________ כתובת: ______________)להלן "

עבור מועצה מקומית ערערה, ולהבטחת  למתן שירותי הדברה 03/2019פי מכרז פומבי מס' 
 מילוי מלא ושלם של כל תנאי ההסכם ע"י הנערב. 

 

ימים מתאריך התקבל דרישתכם על ידינו  7-לא יאוחר מ םלשלם לכבזאת אנו מתחייבים  .2
בתוספת הפרשי הצמדה  הקרן לסכוםכל סכום או סכומים עד  לפי כתובתנו המפורטת לעיל,

לבסס או לנמק את  םהראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכ םדרישתכהגעתה אלינו של מיד עם 
 הכספים כאמור, או איזה מהם,בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את  םדרישתכ

טענת הגנה  םבתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכ הנערב,תחילה מאת 
 . ןכלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכ

 
לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  םרשאי ם ביחד או מי מכםאת .3

במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך כל 
 לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. ביחד או לחוד  םדרישותיכ

 
שכה המרכזית המתפרסם על ידי הלהמחירים לצרכן משמעו מדד  -"מדד"  בכתב זה .4

  לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי.
 

נכון למועד אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה  הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן: .5
"( כי המדד החדש עלה המדד החדש" -)להלן כתב זה כל תשלום בפועל עפ"י ביצועו של 

ו והיסודי"( יה"המדד  -להלן ) 15/08/2018ביום שפורסם  2018 יולי לעומת המדד בגין חודש
הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן מחולק במדד סכום 

 היסודי.
 

 ניתנת לביטול. אינהבלתי חוזרת ובלתי תלויה והתחייבותנו עפ"י כתב זה הינה  .6

 

יום מתום תקופת החוזה( אלא אם כן,  60ערבות זו תעמוד בתקפה עד ליום __________ ) .7
רכת תוקף הערבות. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב תדרשו את הא

 עד לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8
 
 

 בכבוד רב, 
 

 בנק _______
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 2 ד' מסמך
 ביטוח

 
 נותן השירותעל פי הסכם זה או על פי כל דין, על  נותן השירותמבלי לגרוע מאחריות  .1

 3, למשך כל תקופת ההסכם )ולעניין ביטוח חבות מוצר, למשך נולערוך ולקיים, על חשבו
שנים נוספות( , את הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה 

"אישור ו "ביטוחי נותנת השירות", והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו )להלן: 3כנספח ד' 
 צל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. , לפי העניין(, אעריכת הביטוח"

 
, לפני תחילת המועצהלהמציא לידי  נותן השירות, על המועצהללא צורך בכל דרישה מצד  .2

מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון 
כן, מיד בתום התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו 

אישור עריכת ביטוח מעודכן בגין  המועצהלהמציא לידי  נותן השירותתקופת הביטוח, על 
לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד  נותן השירותחידוש תוקף ביטוחי 

 לעיל. 1הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 
 

כמפורט באישור  נותן השירותמובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי  .3
, שאין בה כדי נותן השירותעריכת הביטוח הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על 

הסכם ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר לפי ה נותן השירותלגרוע מכל התחייבות של 
ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולקבלן לא תהיה כל טענה  נותן השירותאת 

 בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. המועצהאו מי מטעם  המועצהכלפי 
 

תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי  למועצה .4
לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה  נותן השירותכאמור לעיל, ועל  נותן השירות

על פי  נותן השירותשיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נושא האישור להתחייבויות 
 הסכם זה.

 
לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  מועצההמוצהר ומוסכם כי זכויות  .5

כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי  המועצהאו על מי מטעם  המועצהמטילות על 
הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין 

הסכם זה או על פי כל דין, על פי  נותן השירותבהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 
וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

 עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
 

מאחריות לכל אובדן או נזק  המועצהואת הבאים מטעם  המועצהפוטר את  נותן השירות .6
לחצרי  נותן השירותמטעם או מי  נותן השירותלרכוש או ציוד כלשהו המובא על ידי 

לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לקבלן כל טענה,  נותן השירותאו המשמש את  המועצה
דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור. פטור כאמור לא יחול 

 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.
 

ייכלל סעיף בדבר ויתור  תנותן השירובכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי  .7
; הוויתור על זכות המועצהוכלפי הבאים מטעם  המועצההמבטחים על זכות התחלוף כלפי 

 התחלוף כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. 
 

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים  .8
על ידי קבלני משנה מטעם נותנת השירות, על קבלן נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו 

לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. 
לחלופין, לקבלן נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים 

 ירות. כמפורט באישור עריכת ביטוחי נותנת הש נותן השירותהנערכים על ידי 
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ביחס  המועצהמוטלת האחריות כלפי  נותן השירותלמען הסר ספק מובהר בזאת כי על  .9

לשירותים במלואם לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה 
בגין כל אובדן או נזק שייגרם,  המועצהתחול האחריות לשפות את  נותן השירותועל 

במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלני המשנה, 
 אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
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 א-2נספח ד' 
 הביטוחאישור עריכת 

 תאריך: ____/___/___

 לכבוד
 "("המועצהלהלן, )מועצה מקומית ערערה 

  30026ערערה 
 א.ג.נ.,

 "(נותן השירות_____________)"נותנת השירות" או "הנדון: 
 

 נותן השירותהננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו ערכה את הביטוחים המפורטים להלן על שם 
וכן השירותים הנלווים )להלן:  בערערה שירותי הדברהלמתן  03/2019מכרז בקשר עם 

"( ההסכם)להלן: " נותן השירות"(, בין היתר, בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין השירותים"
 כמפורט להלן:

 עד ליום ______________ ____________ פוליסה מס' _____________ לתקופה מיום .א

נותן כלפי עובדים המועסקים על ידי  השירותנותן המבטח את חבות  ביטוח חבות מעבידים
על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם  השירות

, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לעובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב 1980 -
רה מיליון שקלים חדשים( לתובע, )עש₪  10,000,000ביצוע השירותים בגבול אחריות של 

למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את המועצה היה וייקבע, לעניין 
קרות תאונת עבודה ו/או מחלה מקצועית, כי על המועצה מוטלות חובות מעביד כלשהן כלפי 

 מי מעובדי נותנת השירות.

 עד ליום ______________ ____________ פוליסה מס' _____________ לתקופה מיום .ב

על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק  נותן השירותהמבטח את חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 2,000,000שייגרמו לכל אדם ו/או גוף בקשר עם או במסגרת מתן השירותים בגבול אחריות של 

 )שני מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה"כ לתקופת הביטוח.  ₪ 

ה אינו כפוף להגבלה בדבר חבות הנובעת מכל דבר מזיק במזון או במשקה, חבות בגין ביטוח ז
קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם ותביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב 

ו/או מי  נותן השירותלשפות את מועצה בגין אחריות שתוטל על המועצה למעשי ו/או מחדלי 
 בכפוף לסעיף אחריות צולבת. וזאת  נותן השירותמטעם 

 ___________פוליסה   מס׳ _________ לתקופה   מיום ________ עד   ליום  .ג

המבטח את חבות נותן השירות  על פי דין בשל השירותים, בגבול  -ביטוח אחריות מקצועית 
)מיליון שקלים חדשים( למקרה ובסה״כ לתקופת ₪  1,000,000אחריות בגבול אחריות של 

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח, בתנאי כי לא  6הביטוח. הביטוח כולל תקופת גילוי של 
נערך על ידי נותן השירות  ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור זה. 
הביטוח כאמור כולל תאריך למפרע מיום_________. הביטוח מורחב לשפות את המועצה 

המועצה עקב מעשה או מחדל של נותן השירות  או של מי מהבאים בגין חבות אשר תוטל על 
 מטעם נותן השירות  וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות נותן השירות  כלפי המועצה.

ביטוח לא כולל הגבלה בדבר אבדן השימוש ועיכוב עקב מקרה ביטוח. הביטוח כולל הרחבה ה
 בדבר אי־יושר עובדים.

 

 כללי

האחריות הבלעדית לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות  נותן השירותעל  .1
 בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.

הביטוחים המפורטים לעיל הינם ראשוניים וקודמים לביטוח הנערך על ידי המועצה, ואנו  .2
 מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. 

יטוחים המפורטים לעיל לא יבוטלו ולא יצומצמו במשך תקופת הננו מתחייבים כי הב .3
 יום למועצה, בכתב, בדואר רשום. 30הביטוח המצוינת בהם, אלא בהודעה מראש של 
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הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בהתאם לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו 
 הפוליסות המקוריות. באישור זה, ובלבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח(
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 3 'דמסמך 
 פרטי חשבון בנק של המציע 

 
 

 לכבוד 
 מחלקת גזברות

 מועצה מקומית ערערה
 

  ג.א.נ.,
 

 שם החברה/שותפות/עסק ביצוע תשלום: ___________________________________________ 

 

 פקסימיליה ________________ ישוב _____________, מיקוד _________,טלפון___________,

 

 מס' עוסק מורשה/תעודת זהות:  _____________________

 

  :פרטי הבנק להעברת תשלומים

 שם הבנק  _________________ מס' סניף ____________ 

 כתובת הבנק  ___________________

 ן בבנק ___________________ -מס' ח

 

הננו מתחייבים בזה, שבמידה ויופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, להחזירם 

 הוי.יעל ידינו לגזברות מועצה מקומית ערערה ללא ש

 _________________ 

 חתימה + חותמת 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור עו"ד/רו"ח
 

______________ מאשר/ת כי חתימת  -אני עו"ד/רו"ח __________________ מ.ר. ________  מ

 המציע לעיל הינה חתימתו המחייבת של המציע על פי כל דין.

 
 ________________  __________________ 

 עו"ד/רו"ח תאריך 
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 4 נספח ד'
 התחייבות לעבודה בשעת חירום

 
 תאריך ___________

 
 לכבוד 

  מועצה מקומית ערערה
 
 

 שלום רב, 
 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום
 

 
)להלן:  איסוף, פינוי וטיפול באשפה בערערההואיל ואנו מספקים לכם עבודות ו/או שירותים ל 

במסגרת  _ עליו חתמנו איתכם )להלן: "החוזה"(__"השירותים"(, בהתאם לחוזה מיום ____
 ;03/2019מכרז 

 
מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או כ"מפעל למתן שירותים קיומים" והשירותים  המועצהוהואיל ו
 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום; למועצהנדרשים 

 
 ומתחייבים כלפיכם כדלקמן:לפיכך אנו מצהירים, מאשרים 

 
, באופן רציף ושוטף, גם למועצהאנו מודעים לחיוניות ולחשיבות המשך מתן השירותים  .1

 בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום. 
 

את מלוא השירותים נשוא החוזה, באופן רצוף ושוטף, ולקיים  למועצהאנו מתחייבים לספק  .2
היקפם, גם בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום, את כל יתר התחייבויותינו על פי החוזה, במלוא 

 לרבות בימים ושעות חריגים, שבהם תידרש על ידכם אספקת השירותים. 
 

אנו מתחייבים למלא את התחייבויותינו לעיל, בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא תוספת  .3
 כלשהי לתמורה האמורה. 

 
זה והפרתה תחשב להפרה התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחו .4

 יסודית של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ועל פי כל דין. 
 
 
 

___________        ___________ _____________   ___________________ 
 שם החותם מטעם הספק       טלפון          כתובת הספק       שם הספק 

 
 
 
 

  ______________תאריך: 
                _________________ 
 חתימה + חותמת          
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  5 נספח ד'
 מפרט טכני

 
 הגדרות -פרק א'

 
המועצה המקומית ערערה.  הישובים: ערה, ערערה כולל שכונת  "המועצה "

 ביאר -ח'ור סקר, ואדי אלקסב ואל

 או כל אדם שימונה על ידותברואן המועצה  "המנהל"

ומורשיו  נותן השירותלרבות נציגיו של הגוף שנבחר כזוכה במכרז,  "נותן השירות"

, שליחיו, עובדיו ו/או כל מי שיבוא במקומו ו/או המוסמכים

  מטעמו

לפקח על ביצוע  אדם שמונה כאמור במסמכי המכרז ע"י המנהל "המפקח"

  העבודה או כל חלק ממנה.

ביית רחובות ו/או מדרכות ו/או הדברת מזיקים, הדברת עש "השירותים"

שטחים פתוחים ו/או הדברה במוסדות חינוך, ניטור והדברה של 

זחלי יתושים במוקדים קבועים, הדברת חרקים, הדברת תהלוכן 

האורן, הדברת מכרסמים, עכברים, לכידת נחשים ו/או עקרבים, 

 נותן השירותהדברת דבורים וכל הפעולות וההתחייבויות שעל 

לבצע בהתאם לחוזה זה ונספחיו, בין אם הן מפורשות ובין אם 

בהתאם לחוזה על  נותן השירותלאו, לרבות כל עבודה שתוטל על 

  ידי המנהל.

תוכנית עבודה יומית/שבועית /חודשית, לביצוע העבודות נשוא  "תוכנית עבודה"

  המכרז שתקבע מעת לעת ע"י המנהל ותועבר לקבלן.

 
 

 מזיקים ועשבייה הדברת -פרק ב'
 
 :להלן פירוט העבודות הכלולות במפרט המכרז .1

 משתנים/ניטור והדברה של זחלי יתושים במוקדים קבועים .1.1
 הדברת עשביה בשטחים פתוחים ותעלות ניקוז .1.2
 חניות וכיוצ"ב, רחבות, הדברת מדרכות, הדברת עשביה במוסדות ציבור וחינוך .1.3
 הדברת חרקים .1.4
 הדברת תהלוכן האורן .1.5
 מכרסמים ועכבריםהדברת  .1.6
 עקרבים /לכידת נחשים .1.7
 צרעות /הדברת דבורים .1.8
 או ציפוריםו/הרחקת יונים  .1.9

 הדברת טרמיטים .1.10
 הדברת זבובים .1.11
 כל עבודה נוספת המפורטת במפרט .1.12
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 מפרט כללי לביצוע העבודות .2
, מובהר כי כל הוראות מפרט זה כפופות לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית .2.1

מחוייב לפעול בעת ביצוע העבודות  ,וכל גורם מטעמו השירותנותן . 2016 -התשע"ו
 האמור , על פי כל הוראות החוקנשוא מכרז זה

 
 3 מחוייב להתייצב לכל קריאה של המנהל )גם לקריאה בודדת( בתוך נותן השירות .2.2

. תהלוכן האורן וצרעות, לגבי לכידת נחשים, הדברת דבוריםשעות מקבלת הקריאה 
אלא אם  שעות מהקריאה, 24 ההתייצבות לקריאה תתבצע בתוך, לגבי יתר ההדברות

או /המנהל רשאי לקבוע מועד מאוחר יותר לפי שיקול דעתו ו. כן נקבע במפורש אחרת
 .נותן השירותפי בקשת 

 
 ירכוש את תכשירי ההדברה מספקים מורשים בלבד נותן השירות .2.3

 
פי כל  -לשיווק ולשימוש עלם יהיו מאושרי נותן השירותחומרי ההדברה בהם ישתמש  .2.4

 .א ישתמש בחומרי הדברה שתוקפם פג על פי קביעת היצרןל נותן השירות, דין
 

ישתמש בחומרי ההדברה בהתאם לריכוזים ולמינונים הרשומים  נותן השירות .2.5
בהוראות השימוש המצוינות בתוויות התכשירים ובכלל זה שמירת הוראות הבטיחות 

 .חומרים אלהוההנחיות הספציפיות ליישום 
 

ינהל יומן עבודה בנוסח המצורף כנספח א למפרט הטכני בו ירשום כל  נותן השירות .2.6
את  נותן השירותירכז , בסוף כל חודש. בכל אתר ואתר, ועבודה שבוצעה על ידו עבודה

כנספח בנוסח המצורף , שבוצעו על ידו בחודש השוטף בדו"ח חודשי, רשימת העבודות
לחודש  10 עד ליום, לחשבון השוטף יחד עם יומני העבודה ויצרפו, א למפרט הטכני

המנהל רשאי מעת לעת למפרט.  1העוקב. נוסח יומן עבודה מצורף כנספח א' + א'
 המועצה.להורות לקבלן לשנות את מבנה יומן העבודה לפי צרכי 

 
יהיו בעלי אישורים ממשטרת ישראל על , כל העובדים שיבצעו עבודה במוסדות חינוך .2.7

 ר עבירות מין על פי החוקהיעד
 

על כל גילוי של מוקד , מוטלת החובה להודיע מיידית למנהל נותן השירותעל  .2.8
תכלול תאור מפורט ומדויק , כאמור, ההודעה. קבוע ומזדמן, ההתפתחות זחלי יתושים
 .מועד גילויו ותיאור המוקד, של מיקום מוקד הדגירה

 
עליו להתריע על כך , מרשות סמוכהבמידה ולקבלן סיבה לחשוב כי מקור היתושים  .2.9

 .בכתב למנהל ,מיידית
 

מתחייב לפעול לחיסול כל מוקד דגירה של התפתחות זחלי יתושים  נותן השירות .2.10
ומניעת התפתחות יתושים בוגרים במוקדים הקבועים ובמוקדים המזדמנים על פי 

 האפשרויות שיפורטו להלן ושנקבעו על ידי הרשות המזמינה בתוכנית העבודה
 

יבצע הדברה או הסרה של עשביה הצומחת על הגדות של הואדיות ומקווי  נותן השירות .2.11
המים באופן שיאפשר ביצוע יעיל של הדברת זחלי היתושים ובאופן שלא יפגע ביציבות 

, מודגש שכל פעילות ההדברה לרבות הסרה של חפצים שונים )צמיגים. הגדות
הדרושה , מונחים בתוך מקווה המיםה מטר(  0.5ועשביה )עד גובה גרוטאות וכו'( 

היא חלק אינטגרלי , ועשביה )עד לגובה של יתושיםיתושים,  לצורך הדברת זחלי
במקרה בו גובה נוסף.  מפעילות הדברת זחלי היתושים ולא ישולם תמורתה תשלום

על בביצוע השירותים  נותן השירותמטר, טרם החל  0.5 העשבייה שיש להסיר עולה
 ולאחר מכן הדברה מונע הצצה., לבצע  ניקיון עשבייה על חשבונו נותן השירות
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במקווי מים טבעיים וקבועים יש לבצע הדברה כך שלא יפגעו החי והצומח שבמקווה  .2.12

 המים ומסביב לו
 

על פי תוצאות , הדברת זחלי יתושים תעשה רק במקומות בהם נמצאו זחלי יתושים .2.13
או ( במועדים קבועים )באופן קלנדריולא , נותן השירותאו של  של המועצה ניטור

באופן שמאפשר התפשטות חומר הדברה לאזורים שבהם כלל לא מצויים זחלי יתושים 
 הדרושים טיפול. 

 
אחראי  נותן השירות יהיה אחראי לביצוע ניטור לאחר פעולת ההדברה. נותן השירות .2.14

לק לו כל או חיטופ/וצאות עבודתו ובמידה ובטיפול ראשון לא יודברוהמועצה לתכלפי 
נותן מתחייב , או שאר המזיקים על פי החלטתו הבלעדית של המנהל, מזחלי היתושים

 .על חשבונו עד לחיסולו, לשוב ולטפל במפגע השירות
 

 הדברת זחלי יתושים במוקדי דגירה קבועים .3
 

המנהל יכין רשימת מוקדים קבועים בהם יש לבצע את העבודה )סימון ע"ג מפה או  .3.1
ובמידת הצורך גם תאריכים מועדפים  מדויק בכתב של אזורי העבודה( באמצעות תאור

 לביצוע ההדברה.
 

 ניטור והדברה של זחלי יתושים במוקדים קבועים באופן שוטף .4
 

יבצע ניטור והדברה של כל המוקדים הפוטנציאלים לדגירת יתושים  נותן השירות .4.1
 -בועים שהוגדרו עלבתקופה המצוינת בכתב הכמויות, בכל המוקדים הק באופן שוטף

 7תבוצע באופן ובמועדים אשר לא עולים על  ניטור וההדברה,הידי המנהל. פעולת  
אפשרות של התפתחות זחלי היתושים במוקדים הקבועים במחזוריות שימנעו ימים 

 ם.והפיכתם ליתושים בוגרי
 

 שעות 24 תוך פרק זמן שלא יעלה על יחל בפעילות הניטור וההדברה, נותן השירות .4.2
 .או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם המנהל, ממועד קבלת הודעה של המנהל

 
 באופן שוטף הדברת זחלי יתושים במוקדים קבועים )ללא ניטור( .5

יבצע הדברה של כל זחלי היתושים באופן שוטף בתקופה המצוינת בכתב  נותן השירות .5.1
 ידי המנהל.  -הכמויות בכל המוקדים הקבועים שהוגדרו על

 
אך ורק במקומות שיוגדרו ויתוארו , יבצע את הדברת זחלי היתושים השירותנותן  .5.2

באופן מדויק על ידי הרשות המקומית )באמצעות סימון ע"ג מפה או באמצעות תאור 
  .מדויק בכתב של אזורי העבודה(

 
באופן , ישלים את עבודת ההדברה במוקדים שהוגדרו על ידי הרשות נותן השירות .5.3

 שימנעו אפשרות של התפתחות זחלי היתושים והפיכתם ליתושים בוגרים.  ובמועדים
 

ממועד קבלת  שעות 24 תוך פרק זמן שלא יעלה על, יחל בפעילות ההדברה נותן השירות .5.4
 או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם המנהל.  הודעה של המנהל,

  

 הדברת יתושים בוגרים .6
בכל  .פי קריאה של המנהלמתחייב לפעול לחיסול יתושים בוגרים על  נותן השירות .6.1

. לבצע הדברה של יתושים בוגרים נותן השירותהמקומות שבהם נדרש  קריאה יפורטו
שעות ממועד הקריאה  8תתבצע תוך פרק זמן שלא יעלה על  הדברת היתושים הבוגרים

 או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם המנהל. 



 03/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
  מסגרת למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצהמכרז 

 

 72מתוך  53 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 

 
תוך שימוש בחומרים המאושרים , ריסוס או ערפול יתושים בוגרים יעשה לפנות בוקר  .6.2

 למטרה זו. 
 

מפקח הלחימה במזיקים  לא יבוצע ריסוס או ערפול בשכונות מגורים אלא באישור .6.3
 של המשרד להגנת הסביבה.  המחוזי

 

 הדברת עשביה -'גפרק 

 כללי .1
לבצע את פעולת ההדברה באופן שיביא לקטילה מוחלטת של  נותן השירותעל  .1.1

, באמצעות מניעת הצצה או קמילה וייבוש מוחלט של עשבייה קיימת העשבייה בין
 וזאת בהתאם לסוגי העשבים ותקופת הביצוע. 

 
 אם פעולת, לפיכך, למען הסר ספק מובהר כי התמורה הינה עבור תוצאות הדברת העשבייה

נותן על , על סמך קביעתו של המנהל, תיתן את התוצאות הדרושותהדברה כלשהי לא 
  . ללא כל תוספת תשלום, ד להשגת התוצאות, לפי הצורך, עהיה לחזור ולהדבירי השירות
 

 .פעולת הריסוס המתבצעות לאורך הנחלים תבוצענה באופן שלא תפגע תשתית הגדה .1.2
 

שאריות העשבים מן השטח מוטלת האחריות לניקוי השטח וסילוק  נותן השירותעל  .1.3
 תורה לו הרשות המזמינה לעשות כן.  אם, המרוסס

 
לאיים  ו/או שהעבודה יכולה לגבול באזורים חקלקחת בחשבון  נותן השירותעל  .1.4

באיזורים בהם גדלים צמחי נוי בהם עליו לתת את הדעת על השימוש בחומרים/ שילוב 
ובגידולים חקלאיים ו/או בשטחים חומרים המתאים, על מנת למנוע פגיעה בשטחים 

 שבהם גדלים צמחי נוי.
 

ישתמש אך ורק בקוטלי העשבים המומלצים למטרה זו על ידי משרד  נותן השירות .1.5
 .החקלאות

 
בכל השטחים בהם תורה לו הרשות  מתחייב לבצע הדברה של עשביה, נותן השירות .1.6

 ,שעשועים -גני רכים,צידי ד, מדרכות, תעלות ניקוז, טחים פתוחיםן: שכגו המזמינה,
מוסדות חינוך  ,סביב למבנים, תנועה -איי, רחבות ומשטחים, חצרות מגרשי חניה,

 וכדומה. 
 

שעות ממועד  48ייה תוך פרק זמן שלא יעלה על יחל בפעילות הדברת עשב נותן השירות .1.7
 קבלת ההודעה של המנהל או במועדים אחרים שיתואמו עם המנהל. 

 

 חינוך או /לרבות במוסדות ציבור ו ע"ג תשתית קשה,  הדברה שנתית של עשבייה .2
 

הנדרשות  כולל עשבים עמידים,, ביצוע כל פעולות הדברת עשבייה החד שנתית והרב שנתית
באופן שיגרום לקמילה והתייבשות של עשבייה  במשך תקופה של שנה שלמה )קיץ וחורף(,

צה והתפתחות של עשבייה שהיתה קיימת לפני התחלת ביצוע פעילות ההדברה ומניעת הצ
מובהר כי התשלום להדברה זו הינו תשלום חד פעמי  חדשה במשך תקופה של שנה מלאה.

מתחייב ליתן אחריות למשך שנה ממועד ההדברה ולרסס ריסוס חוזר  נותן השירותשנתי, ו
  .לפי דרישת המנהל על פי הצורך ללא תמורה נוספת מעת לעת,

  

 



 03/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
  מסגרת למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצהמכרז 

 

 72מתוך  54 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 

 עשביית חורף -אי תנועה וכו', חניות רחבות,הדברת מדרכות כולל מדרכות  .3
  

 עשבים הנובטים עם, )הדברת עשביית חורף, בטווח החודשים המצויין בכתב הכמויות .3.1
בין  תכלול,( פורחים באביב ונובלים בקיץ, גדלים במשך החורף, הגשמים הראשונים

)לרבות  ולל עשבים עמידים,, כריסוס עשבים חד שנתיים ורב שנתיים חורפיים, היתר
מטר בדופן הנגדית,  2גישה, ניקוי דפנות של נחלים עד לאפיק וניקוי ברוחב פינוי דרכי 

בא למנוע הצצת עשבים חד שנתיים , הבלי צמחיה תרבותית(עם/ ריסוס חורף משולב
 .ולקטול עשבים קיימים

 
פעילות הדברת עשביית החורף תכלול את כל הפעולות הנדרשות להדברה ומניעת  .3.2

במידה ותתפתח . עשביית החורף בכל תקופת ההתפתחות של עשבייה זוהתפתחות 
מתחייב לרסס שוב  נותן השירות, עשביה בתוך תקופת העונה כמוגדר בכתב הכמויות

 מייד עם דרישת המנהל וללא תמורה נוספת . , מעת לעת
 

כאשר לכל ק"מ כביש שיוזמן ממנו, , הדברה במדרכות תחושב לפי מטר רץ של כביש .3.3
המדרכה של הכביש בכל רוחב שהוא  צידי 2 לרסס ולהדביר את נותן השירות יבמחוי

תוזמן לפי  חניות וכיוצ"ב, הדברה ברחבות,. הכבישצידי  2ולכל רוחב המדרכה מ 
 .  .ההדברה קמ"ר של שטח האתר בו נדרשת

  

 עשביית קיץ -אי תנועה וכו', חניות, הדברת מדרכות כולל מדרכות רחבות .4
  

)עשבים המתפתחים , עשביית קיץ בטווח החודשים המצויין בכתב הכמויותהדברת  .4.1
ריסוס עשבים רב שנתיים וחד , בין היתר, תכלול בחודשי האביב והקיץ( בעיקר

ניקוי דפנות של נחלים עד , לרבות פינוי דרכי גישה, מידיםע כולל עשבים, שנתיים
כל הפעולות הנדרשות  וקטילת עשבים קיימים ואת, לאפיק וניקוי ברוחב הנגדית

 להדברה ומניעת התפתחות עשביית הקיץ בכל התקופות ההתפתחות של עשבייה זו.  
 

מתחייב לחזור ולרסס מעת  נותן השירות, במידה ותתפתח עשביה בתוך תקופת העונה .4.2
 דרישת המנהל וללא תמורה נוספת. מייד עם , לעת

 
, כל ק"מ כביש שיוזמן ממנוכאשר ל, ההדברה במדרכות תחושב לפי מטר רץ של כביש .4.3

בכל רוחב שהוא ולכל רוחב , צידי הכביש 2 לרסס ולהדביר את נותן השירות מחוייב
תוזמן לפי  חניות וכיוצ"ב,, דברה ברחבות. הצידי המדרכה של הכביש 2 -המדרכה מ

 .ההדברה ח האתר בו נדרשתטקמ"ר של ש
 

 כולל עשבים עמידים,, ביצוע כל פעולות הדברת עשבייה החד שנתית והרב שנתית .4.4
באופן שיגרום לקמילה והתייבשות של עשבייה החורף, /במשך תקופת הקיץ  הנדרשות

שהיתה קיימת לפני התחלת ביצוע פעילות ההדברה ומניעת הצצה והתפתחות של 
מובהר כי . עשבייה חדשה במשך תקופה מלאה של החודשים הנקובים בכתב הכמויות

מתחייב ליתן  נותן השירותו, נהום חד פעמי לכל העהתשלום להדברה זו הינו תשלו
אחריות למשך כל תקופת ההדברה, ממועד ההדברה ולרסס ריסוס חוזר מעת לעת ,לפי 

 דרישת המנהל על פי הצורך ללא תמורה נוספת  . 
 

תשיג את מטרתה למשך כל , אחראי לכך שההדברה שתבוצע על ידו נותן השירות .4.5
 נו :  דהי. ההדברה העונה בה בוצעה

ודש מרץ הינה עד לסוף ח, לצמיחת העשביה נותן השירותאחריות   -בהדברת חורף
 . מכן בשנה שלאחר
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, לצמיחת העשביה ולהדברתה מחדש נותן השירותאחריות אחריות  -בהדברת קיץ
 נותן השירות ובהר כי במידה והעשביה תחזור לצמוח,. מהינה עד לסוף ספטמבר

 .ללא תמורה נוספת ,העשביה בכל תקופת האחריותביר את מחוייב לשוב ולהד
 

 הדברת מזיקים נוספים -פרק ג'

 כללי .1
יהיה אחראי לתוצאות עבודתו ובמידה ובטיפול ראשון לא יודברו כל או חלק  נותן השירות

על , לשוב ולטפל במפגע נותן השירותמתחייב , על פי החלטתו הבלעדית של המנהל, מהמזיקים

 חשבונו עד לחיסולו. 

  

 הדברת חרקים .2
יבצע הדברה של חרקים במבנים וחצרות בתאי ביקורת של מערכות ביוב  נותן השירות .2.1

 ידי המנהל.  -מועדים וסדרי עדיפויות שיקבעו על, על פי רשימה
 

יחידה .במקרה של  מ"ר 200 היא יחידת שטח של, יחידת העבודה במסגרת סעיף זה .2.2
 .לקבלן החלק היחסיישולם  200 -יחידת שטח של פחות מ הדברת

 
, יבצע את ההדברה באופן שיביא לחיסול החרקים הקיימים בתוך המבנה נותן השירות .2.3

בחצר המבנה ובשטח בו מבוצעת ההדברה ולמניעת התפתחותם ובכלל זה בחלק 
בחצרות המבנים ובתוך תאי , בקירות החיצוניים של המבנים, הפנימי של המבנים

 ם בתוך המבנים ובחצרותיהם. הביקורת של מערכת הביוב המצויי
 

שיקבעו בתאום עם המנהל. שעות  24תעשה בפרק זמן שלא יעלה על , הדברת החרקים .2.4
פעולת הדברת החרקים תימנע הופעתם של החרקים ע"פ השטח לתקופה של שישה 

דשים חודשים לפחות. הופעת חרקים ע"פ השטח בתקופת זמן הפחותה משישה חו
בביצוע פעילות הדברה נוספת  נותן השירותתחייב את , ממועד ביצוע פעילות ההדברה

 ללא תשלום. 
  

 הדברת תהלוכן האורן .3
 

 . או הסרה והשמדה של זחלי תהלוכן האורן/מתחייב לבצע הדברה ו נותן השירות .3.1
 

הרשות המזמינה תספק לקבלן רשימה הכוללת מיקום מדויק של האתרים שבהם  .3.2
 גדלים עצי האורן שבהם נדרשת פעולת ההדברה. 

  
יתחיל בביצוע פעולת ההדברה רק לאחר שקיבל אישור בכתב מהרשות  נותן השירות .3.3

 המזמינה לגבי מספר העצים שבהם תבוצע פעילות ההדברה ומיקומם. 
 

שים לפחות ממועד שבוצעה ודח 12אחראי לכך שבמשך תקופה של יהיה  נותן השירות .3.4
 ההסרה והשמדה לא יתגלה בין עצים אלה עץ נגוע בתהלוכן האורן.או /ההדברה ו

 
ימים ממועד הקריאה, או  4 תעשה בפרק זמן שלא יעלה על הדברת תהלוכן האורן, .3.5

 אחרים שיקבעו בתאום עם נציג הרשות המזמינה.  במועדים
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 מכרסמיםהדברת  .4
לרבות תאי מלכודות להדברת מכרסמים לכל האתרים  /יפזר פיתיונות נותן השירות .4.1

ידי  -על פי תוכנית שתוכן על)בהתאם לדרישת המועצה(  ביקורת של מערכות הביוב
 נציג הרשות המזמינה ותכלול אזורים ולוחות זמנים לביצוע. 

 
או , שעות ממועד הקריאה 48, תיעשה בפרק זמן שלא יעלה על הדברת המכרסמים .4.2

 שיקבעו בתאום עם נציג הרשות. במועדים אחרים
 

ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים בעת השימוש בפיתיונות  נותן השירות .4.3
 :ובמלכודות לרבות

 כניסות למקום שבו מבוצעת פעולת ה/אזהרה ליד הכניסהודעות  /הצבת הודעה
 דברהה

  שאינם נגישים לבני אדם.הנחת הפיתיונות והמלכודות במקומות 

 בהתאם להוראות על תווית המוצר.    , הנחת הפיתיונות בתיבות האכלה 

  .הנחת הפיתיונות בכלים יעודיים ולא באריזות של מוצרי מזון 

 שעות ממועד הנחתם 96תוך פרק זמן שלא יעלה על מלכודות /איסוף הפיתיונות 

 וך מכלי אצירת פסולת איסוף הפגרים המצויים על פני השטח והשלכתם אל ת
 ה למטרה זו הרשות המזמינה בתחום שטח שיפוטה. תשהקצ

 שהיוו את מקום ההתפתחות של , בורות בקרקע/סגירת פתחי המחילות
המכרסמים )פעולות ההדברה אינה כוללת הדברה בתוך תאי הביקורת של מערכת 

 .הביוב(

 ההדברה תעשה בכל שטח בעיר שיורה המנהל 
 

או , שעות ממועד הקריאה 48תעשה בפרק זמן שלא יעלה על  הדברת המכרסמים, .4.4
 אום עם המנהל. יבמועדים אחרים שיקבעו בת

 
פעולת הדברת המכרסמים תימנע הופעתם של המכרסמים על פני השטח לתקופה של  .4.5

כי מקור המכרסמים הוא  נותן השירותהוכיח  אלא אם כן,, שלשה חודשים לפחות
והוא התריע על כך בכתב , מרשות סמוכה או מאזור סמוך בו לא הוזמנה פעולת הדברה

 למנהל. 
 

הופעת מכרסמים ע"פ השטח בתקופת זמן הפחותה משלשה חודשים ממועד ביצוע  .4.6
 בביצוע פעילות הדברה נוספת ללא תשלום.  נותן השירותתחייב את , פעילות ההדברה

 
דה במסגרת סעיף זה יכולה להיות מבוססת על אחת משתי האופציות יחידת העבו .4.7

 :הבאות
 

 קריאה לביצוע הדברת מכרסמים במבנה המוגדר ע"י כתובת  -קריאה לפי כתובת
המבנה באמצעות שם הרחוב ומספר המבנה ברחוב )מובהר שכניסה נוספת לא 

 (תחשב ככתובת נפרדת

 יעשה שימוש לביצוע הדברת באופציה זו  -קריאה על בסיס מספר דונמים
 מכרסמים בשטחים פתוחים.
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 עקרבים/לכידת נחשים .5
 

לכידה של נחשים  יבצע )באמצעותו או באמצעות לוכד מוסמך מטעמו( נותן השירות .5.1
 במבנים וחצרות על פי קריאה.  םועקרבי

 
 .הלוכד חייב להיות בעל תעודת לוכד נחשים מטעם רשות הטבע והגנים .5.2

 
 ללא תוספת תשלום( -שעות )כולל שבתות וחגים 24ן מתחייב להיות זמי נותן השירות .5.3

 עקרבים./הקריאה לטיפול בלכידת נחשיםקבלת  לצורך
 

עקרב תוך פרק  2שעות  עקרב/מתחייב להגיע לכתובת שבה מצוי הנחש נותן השירות .5.4
עדים אחרים שיקבעו בתאום עם מזמן הקריאה או במושעות  2 זמן שלא יעלה על

 המנהל.
 

 יונים/הרחקת ציפורים  .6
 

 שטח על פי קריאה/יבצע את פעולות ההרחקה של ציפורים ממבנה נותן השירות .6.1
 

שעות ממועד הקריאה,  48 תעשה בפרק זמן שלא יעלה על רים,ופיהצ הרחקתהדברת/  .6.2
 שיקבעו בתאום עם המנהל. או במועדים 

 
 את הפגרים.  מיידית, יאסוף המדביר, במקרים שבהם תבוצע השמדה של הציפורים, .6.3

 
 השמדת ציפורים תעשה רק לאחר קבלת אישור מהרשויות המוסמכות.  .6.4

 
מחויב למנוע את חזרתם של הציפורים  נותן השירות בעת פעילות הרחקה של ציפורים, .6.5

חזרת הציפורים  לתקופה של שישה חודשים לפחות. ,והשטח ממנו הורחק/ל המבנהא
 ,שממועד ביצוע פעולת ההדברהודשים תקופת ששת החבמהלך  שטח/אל המבנה

 לבצע פעולת הרחקה נוספת על חשבונו.  נותן השירותתחייב 
 

 הרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעות הדברה/ .7
קיני צרעות במבנים וחצרות על  הרחקה של נחילי צרעות//יבצע הדברה נותן השירות .7.1

 )השמדת מלכות,פעולת לאיתור הקינים ומניעת התפתחות הצרעות  ויבצעה פי קריא
 חיסול קינים וכדומה(

 
ללא תוספת  -ל בשבתות ובחגיםלכו) שעות  24מתחייב להיות זמין במשך  נותן השירות .7.2

 לצורך קבלת הקריאה לטיפול בהדברת נחילי דבורים וקיני צרעות.( תשלום
 

ולת ההדברה תוך פרק זמן מתחייב להגיע לכתובת שבה יש לבצע את פע נותן השירות .7.3
 .עות מזמן הקריאה או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם המנהלש 2על  להשלא יע

 
ינקוט בכל האמצעים האפשריים בכדי למנוע עקיצה של אנשים במהלך  נותן השירות .7.4

 ההרחקה של נחילי דבורים וקיני צרעותההדברה/  פעילות
 

יגיע אל כתובת שממנה התקבלה הקריאה ולא יבצע הדברה או  נותן השירותבמקרה ש .7.5
 30%התמורה של הדבורים/צרעות, מסיבות שאינן תלויות בקבלן, יהיה שיעור  הרחקה

 בגין מקרה של ביצוע הדברה או הרחקה.מהתמורה 
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 הדברת זבובים במיכלי אצירת פסולת ביתית .8
יבצע הדברה של זבובים במיכלי אצירת פסולת ביתית על פי קריאת  נותן השירות .8.1

 המנהל
 

ההדברה תבוצע באמצעות ריסוס של חומר ההדברה על גבי הדפנות הפנימיות  .8.2
 ל מיכל האצירה עד למצב של נגירת חומר ההדברה. שוהחיצוניות 

 
 את המכסים של פתחי המיכל נותן השירותיסגור , לאחר ביצוע ההדברה .8.3

 
שעות ממועד  48ל עתעשה בפרק זמן שלא יעלה  הזבובים במכלי האצירה, הדברת .8.4

 או במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם נציג הרשות המזמינההקריאה 
 

 באמצעות שימוש במלכודות /צרעותלכידת  .9
 

בזמנים ת צרעות באמצעות שימוש במלכודו/יבצע לכידה של זבובים נותן השירות .9.1
 לעשות כן.מנהל הובמקומות שבהם יורה 

 
יעשה בהם שימוש באותם המקומות  יספק את המלכודות ככל שיידרש, נותן השירות .9.2

ויעשה את כל פעולת הטיפול והאחזקה הדרושות  ,לכידת/צרעותשבהם יש לבצע את 
הצרעות /ת תוצאת הלכידה הטובה ביותר של הזבוביםלהשיג א של המלכודות בכדי

 בשטח.
 

שעות ממועד  48יעשה בפרק זמן שלא יעלה על  צרעות/פיזור מלכודות הזבובים .9.3
 במועדים אחרים שיקבעו בתאום עם המנהל . או , הקריאה

 
 המועצההם יעברו לבעלותה של , עם אספקת המלכודות .9.4

 
באמצעות קידוחים יבצע פעולות הדברה של טרמיטים לפי קריאה,  נותן השירות .9.5

ם הנגועים והחדרת חומר ורצפת המבני )רהיטים ,משקופים וכו'( במקומות נגועים
  כל שיטת הדברה מאושרת אחרתאמצעות שימוש בפתיונות ו/או באו ב/רה וההדב

 
או , שעות ממועד הקריאה 48תעשה בפרק זמן שלא יעלה , הדברת הטרמיטים .9.6

 שיקבעו בתאום עם נציג הרשות. במועדים אחרים 
 

שישה חודשים פעולת הדברת הטרמיטים תימנע הופעתם של הטרמיטים לתקופה של  .9.7
כי מקור הטרמיטים הוא מקור נגוע שהוכנס  נותן השירותהוכיח , אלא אם כן. לפחות

 למבנה לאחר ביצוע פעולת ההדברה. 
 

גילוי נגיעות בטרמיטים בתקופת זמן הפחותה משישה חודשים ממועד ביצוע פעילות  .9.8
  בביצוע פעילות הדברה נוספת ללא תשלום. נותן השירותההדברה, תחייב את 

 
מ"ר או חלק  100 יחידת העבודה במסגרת סעיף זה תהיה מבוססת על מבנה בשטח של .9.9

  .ממנו
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  6 נספח ד'

 יומן ביצוע פעולות טיפול והדברה
 

  :נותן השירותם ש

  שם המדביר המבצע:

  מספר היתר הדברה:

  מספר קראית מוקד:

  כתובת מפורטת/מקום ביצוע ההדברה:

  תיאור המקום:

 
 פירוט הפעולות

 
פרטי תכשירי  פעולות הדברה קטגוריה

ההדברה ואמצעי 
 הטיפול האחרים

ריכוז 
התכש
ירים 
ליישו
 ם )%(

 הערות

ניטור והדברה של זחלי יתושים  יתושים
 במוקדים קבועים באופן שוטף

   

פעמית של זחלי  -הדברה חד
נים ן/ם מזדמד/ייתושים במוק

 לפי קריאה

   

    ספיגההדברת בורות 
הדברה של עשביית קיץ  עשבים

בשטחים פתוחים, בין 
 אוקטובר– החודשים אפריל

   

הדברה של עשביית חורף 
בין ם, בשטחים פתוחי

 מרץ-החודשים נובמבר

   

הדברה שנתית של עשבים 
 ע"ג תשתית קשה (אחזקה)

   

 ,חורף של מדרכות/הדברת קיץ
 'רחבות, חניות וכו

   מבוטל

מזיקים 
 נוספים

    הדברת חרקים )ג'וקים ונמלים(
    הדברת חרקים בתאי ביקורת

    הדברת תהלוכן האורן
 -הדברת מכרסמים

עכברים/חולדות, כולל תאי 
 ביקורת של מערכת הביוב

   

    לכידת נחשים / עקרבים
הדברה/הרחקת 

 דבורים/צרעות
   

    הרחקת ציפורים/קיני יונים
זבובים בכלי אצירה הדברת 
 לפסולת

   

לכידת זבובים /צרעות 
 באמצעות מלכודות

   

    הדברת טרמיטים
     אחר
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 7נספח ד' 
 דו"ח ריכוז פעולות חודשי

 
 : ________________________נותן השירותשם 

 
 חודש: _______________

 
 פירוט פעולות חודשיות:

 
כמות  פעולות הדברה קטגוריה

 חודשית
 הערות

ניטור והדברה של זחלי יתושים במוקדים  יתושים
 קבועים באופן שוטף

  

פעמית של זחלי יתושים  -הדברה חד
 נים לפי קריאהן/ם מזדמד/יבמוק

  

   הדברת בורות ספיגה
הדברה של עשביית קיץ בשטחים פתוחים,  עשבים

 אוקטובר– בין החודשים אפריל
  

ם, פתוחי הדברה של עשביית חורף בשטחים
 מרץ-בין החודשים נובמבר

  

ע"ג  (אחזקה)הדברה שנתית של עשבים 
 תשתית קשה

  

רחבות,  ,חורף של מדרכות/הדברת קיץ
 'חניות וכו

  

מזיקים 
 נוספים

   הדברת חרקים )ג'וקים ונמלים(
   הדברת חרקים בתאי ביקורת

   הדברת תהלוכן האורן
כולל  עכברים/חולדות, -הדברת מכרסמים

 תאי ביקורת של מערכת הביוב
  

   לכידת נחשים / עקרבים
   הדברה/הרחקת דבורים/צרעות

   הרחקת ציפורים/קיני יונים
   הדברת זבובים בכלי אצירה לפסולת

   לכידת זבובים /צרעות באמצעות מלכודות
   הדברת טרמיטים

    אחר
 

 
 

 
 _______________ 

 תאריך 
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  8 נספח ד'
 טבלת קנסות

 
 הקנס ההפרה

 למקרה₪  200 ביצוע שירותים שלא בהתאם להוראות החוזה

 למקרה₪  500 אי התייצבות בזמן לעבודה / לקריאה

 למקרה₪  200 אי מילוי/ הגשת יומן ביצוע פעולות הדברה/לכידה

 למקרה₪  100 אי הגשת טופס ריכוז חודשי

 למקרה₪  500 להוראות הבטיחותביצוע פעולה שלא בהתאם 
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  9נספח ד'
 רשימת מוסדות ציבור/חינוך

 הדברת ג'וקים וחרקים
 

 ואינם מחייבים בלבדוהערכה מידע ל
 
 

 מ"ר שם המוסד מס"ד

 1,800 בנין המועצה  .1

 4,500 בית ספר תיכון ערערה  .2

 3,600 בית ספר חט"ב ערערה  .3

 1,000 בית ספר תיכון עארה  .4

 2,200 בית ספר חט"ב עארה  .5

 1,600 בית ספר אלהלאל  .6

 450 בית ספר עארה ב  .7

 100 מרכז גיל רך  .8

 1,250 אולם התעמלות ערערה  .9

 120 מועדונית אלדהראת  .10

 3,200 בית ספר אלדהראת  .11

 900 גני ילדים 6 -אשכול גני ילדים אלדהראת  .12

 3,200 בית ספר אלסלאם  .13

 600 2 -אשכול גני ילדים אלסלאם  .14

 600 מבנים שכורים -גני ילדים 5  .15

 155 נשים ערערה -מועדון קשישים  .16

 50 מועדון קשישים ערערה גברים  .17

 120 נשים עארה -מועדון קשישים  .18

 120 מועדון קשישים ח'ור סקר  .19

 120 מועדונית ח'ור סקר  .20

 120 מועדונית טאהא חוסין  .21

 100 בית חם ערערה  .22

 100 בית חם עארה  .23

 120 מועדונית משותפת ערערה  .24

 120 מועדונית משותפת עארה  .25

 1,200 מתנ"ס ערערה  .26

 225 עארה -מועדון קהילתי  .27

 120 מרכז עוצמה  .28

 900 אשכול גני ילדים טאהא חוסין  .29

 300 אשכול גני ילדים אלנואטיר  .30

 900 אשכול גני ילדים עארה  .31
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 מ"ר שם המוסד מס"ד

 480 שכורים -גני ילדים עארה 4  .32

 155 טיפת חלב ערערה  .33

 155 טיפת חלב עארה  .34

 1,200 בית ספר אלמנאר  .35

 1,000 בית ספר אלמנאר ב'  .36

 250 בית ספר חווה חקלאית  .37

 130 מרכז חירום  .38

 250 בנין הספריה וקידום נוער  .39
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  10 נספח ד'
 של זחלי יתושים במוקדים קבועים באופן שוטף והדברהדו"ח ניטור 

 בלבד מידע והערכהל
 
 

 הערות סוג שטח בדונם שם המקום מס"ד

  ניטור והדברה 5.5 גן ציבורי כניסת ערערה  .1

   0.5 ין אלזייתונהימע  .2

   1 מעיין ואדי אלקסב  .3

   1 מעיין אלחניה  .4

   1 הנחל -כניסת ערערה  .5

   1 מערב -ואדי מייס אלרים  .6

   1 אלטיוניואדי   .7
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  5נספח ד' 
 פירוט שטחים פתוחים ותעלות וניקוז

 להדברת עשבייה קיץ/חורף
 בלבד והערכה מידעל

 
 

 דונם כתובת שם המקום מס"ד

 1 חורפי-כניסת תיכון שטח פתוח מול בנין המועצה  .1

 3  שטח מול הספריה הציבורית  .2

 1 שכונת אלחואט ילדים אלסלאם ליד גני  .3

 9  חט"ב עארה  .4

 3  חצר בין חט"ב ערערה לתיכון  .5

 1.5 אום אלסמל חצר בית ספר אלמנאר  .6

 3 אלדהראת חצר בית ספר אלמנאר  .7

 1 בין המתנ"ס לט. חוסין טאהא חוסין  .8
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 12 ד' מסמך 
 נספח בטיחות כללי

 
  נותן השירותהצהרת  .1

 
מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא  נותן השירות

מכרז זה לפני שעבר תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות במועצה, קיבל הדרכה 
כללי  -בנושאים בטיחותיים הנוגעים לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות

חות, ובה הוא מאשר כי קיבל הדרכת )הנספח דנן( וחתם על הצהרה בפני הממונה על הבטי
כללי ומתחייב לפעול בביצוע  -בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות

ופקודת  1954 -התחייבויותיו נשוא הסכם זה עפ"י תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תשי"ד
 , נספח הבטיחות והוראות הדין. 1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל

 
מתחייב בזאת לעבור את תדריך הבטיחות ולחתום על הצהרת הבטיחות  נותן השירות

 כמפורט לעיל בטרם יתחיל בביצוע עבודה כלשהי במסגרת מכרז זה. 
 

מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על פי כללי  נותן השירות
המנהל ואו המפקח במועצה  הבטיחות והגהות, על פי כל הוראות הדין, הנחיות והוראות

 ונספח הבטיחות כללי. 
 

 נושאי בטיחות: דגשים  .2
 

במסגרת מחויבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי  נותן השירותעל  2.1
)להלן:  1954 -הבטיחות בעבודה, לרבות עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד
)להלן:  1970 -"חוק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 "פקודת הבטיחות"( והתקנות על פיהם. 
 

במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת  לפעול נותן השירותעל  2.2
רווחתם, שלומם ובריאותם של עובדיו, עובדי המועצה וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים 
את כל הוראות ונהלי הבטיחות שנדרשים לשם כך, ובהתאם להוראות המנהל ו/או 

 המפקח במועצה. 
 

יימים במקום ביצוע העבודה וסביבתו יאתר ויוודא מהם הסיכונים הק נותן השירות 2.3
עקב ביצוע העבודות, בין היתר, בהקשר לטיב העבודות, התהליכים, המיבנים, הציוד 
והחומרים אשר הינם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת 

 שלום הציבור וידריך את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה. 
 

אחראי  נותן השירותהסכם והנספח דנן, יובהר כי מבלי לפגוע באשר הוראות ה 2.4
בהקשר לעבודות נשוא הסכם זה לבטיחות ולשלום עובדיו, מפקחים ומהנדסים של 
המועצה או מטעמה הבאים לפיקוח או לבדיקות שונות וכן עוברים ושבים הנמצאים 

 בסביבת העבודה ושאר המועסקים והפועלים לביצוע ההתחייבויות נשוא המכרז. 
 

חלה החובה לכסות פתחים, לסמן באופן  נותן השירותלי לפגוע באמור לעיל, על מב 2.5
בולט ובשלטי הזהרה מתאימים ומובנים מפעים וסיכונים שונים הקיימים ו/או 
הנוצרים במהלך העבודה, העלולים להוות סיכון לגופו ו/או לרכושו של מאן דהוא, 

ות, חומרים, ציוד ותהליכי לגדר, לבטח )בהתאם להוראות פיקוח הבטיחות( מכונ
עבודה מסוכנים ולנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת התלקחות חומרים, למניעת 

לנקוט באמצעי בטיחות  נותן השירותהתפשטות בעירה וכן לכיבויה. כן מתחייב 
 נאותים ומספיקים לאבטחת שלומו של כל אדם בשעת דליקה. 
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יחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על לפעול בהתאם לתכנית הבט נותן השירותעל  2.6
 כך ובהתאם לדרישת הדין, הכוללת נהלי בטיחות במצב חירום. 

 
מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי  נותן השירות 2.7

העבודה המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, 
ללא פגמים או ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה 

 הם מיועדים.
 

גישה נאותים ובטוחים לכל מקום  מתחייב לדאוג לקיומם של אמצעי נותן השירות 2.8
 שאדם צריך להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

 
מתחייב לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת התפוצצות ו/או למניעת  נותן השירות 2.9

פגיעה באדם וברכוש כתוצאה מהתרחשות התפוצצות העלולה לפגוע במאן דהוא, הכל 
 בהתאם להוראות הדין וכללי הבטיחות.

 
במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו  2.10

לדווח על המקרה באופן מיידי  נותן השירותמאן דהוא מתחייב ו/או ברכושו של 
למנהל ו/או למפקח במועצה, ולמפקח מטעם משרד העבודה )במידה והדבר נדרש על 

 פי כל דין.( 
 

להגיש דווח מלא של האירוע  נותן השירותמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על  2.11
ע לרבות הסקת מסקנות שעות ממועד האירו 72המנהל ו/או המפקח במועצה תוך 

 והמלצות למניעת קרות אירועים דומים בעתיד.
 

נותן במידה וימצא המנהל ו/או המפקח במועצה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי  2.12
מפר התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל המועצה  השירות

 נותן השירותיה ובאמצעות המנהל ו/או המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לקבלן. ה
ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל המועצה באמצעות  7לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 

על פי הסכם זה, ומועד  נותן השירותהמנהל ו/או המפקח, להפסיק את התקשרותה עם 
 סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת ההודעה. 

 
ע משאר הסעדים למען הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרו 2.13

 והתרופות העומדים לרשות המועצה במסגרת הסכם זה ועל פי הוראות הדין.
למען הסר כל ספק יובהר כי אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  2.14

במועצה כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים 
 ויותיו נשוא הסכם זה. במסגרת מילוי התחייב נותן השירותעל 

 
בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או  נותן השירותכמו כן, יודגש כי פעולת 

פוטרת אותו מן החובות החלות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות 
 החלות על החברה הזוכה במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.

 
 

 ציוד מגן אישי  .3
 

מתחייב להעמיד לרשות עובדיו ציוד מגן אישי, בהתאם להוראות כל דין  נותן השירות 3.1
)להלן:  1997-ובפרט בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי),תשנ"ז

"(, להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו תקנות ציוד מגן אישי"
 ישתמשו בו. 



 03/2019מכרז פומבי  -ערערהעארה מועצה מקומית 
  מסגרת למתן שירותי הדברה בשטח שיפוט המועצהמכרז 

 

 72מתוך  68 נקרא, חתימה וחותמת המציע _______________                                                        
 

 
כאשר הדבר דרוש כאמור לעיל, באיכות ידאג לאספקת ציוד מגן אישי  נותן השירות 3.2

נאותה, חזק ועמיד, בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים 
שאותם הוא בא למנוע, ועל פי כל תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן 

 אישי." 
 

 יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין.  נותן השירות 3.3
 

לא ימלא התחייבויותיו על סעיף זה, תוכל המועצה באמצעות  ותן השירותנבמידה ו 3.4
המנהל ו/או המפקח ושיקול דעתם הבלעדית, לאחר מתן התראה לביצוע התחייבות 

 . נותן השירותימים, להפסיק את עבודות  7אשר לא מולאה תוך 
 

 
 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך  .4

לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו" ב  נותן השירותעל  4.1
 ובכלל זה מכונות הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות",

צריכים לעבור בדיקת תקינות ע" י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו 
, אביזר וכיו" ב נמצאו ע" י בודק מוסמך כנדרש ובמועד. במידה ופריט ציוד, מכונה

לדאוג לכך שיוצאו  נותן השירותבלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על 
מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת של בודק 

ישא באחריות לכל  נותן השירותמוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה 
כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו נזק לגוף ו/או רכוש של 

 בהתאם למפורט בסעיף זה. 
 

לוודא כי כל המכונות, הציוד,  נותן השירותמבלי לפגוע באמור לעיל, חובה על  4.2
האביזרים וכיו" ב המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי ביצוע הוראות 

ל מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי תקופה ע
ובטיחותי ע" י הגורמים המוסמכים לבדוק המכשור הנ"ל ל בהתאם להוראות הדין, 

נותן היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה 
ישא באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה  השירות
 לוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה. מאי מי

 
להמציא למנהל ו/או למפקח במועצה מדי שבוע אישורים של  נותן השירותעל  4.3

הגורמים המוסמכים (בודק מוסמך ו/או הגוף המקצועי האמון על ביצוע הבדיקה כגון 
קו חשמלאי מוסמך וכיו"ב) המעידים על כך כי הציוד, המכונות, האביזרים וכיו" ב נבד

לעיל ונמצאו  2-ו 1במועד, ע" י הגורם המוסמך, בהתאם לדרישות הנקובות בסעיפים 
 תקינים וכשירים וללא פגמים או ליקויים העלולים לגרום סיכון לגורם כלשהוא. 

 
 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות  .5

ם, הכלים, המערכות לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרי נותן השירותעל  5.1
 וכיו" ב מצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו

 לדאוג נותן השירותממוגנים לבטח" וכנדרש על פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על 
ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש 

צוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני במסגרת בי
  סכנת התחשמלות, ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש בהם. 

 
מבלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד כפול והפעלתם תהיה דרך  5.2

 מפסק מגן לזרם דלף (פחת) ומגן לעומס יתר. 
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המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי  השירותנותן על עובדי  5.3
שמלאי כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות )הנדסאי חרשיון 

ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את  נותן השירותמוסמך, בודק וכיו"ב.( 
 רשיונותיהם על פי דרישתו. 

 
ות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, מתחייב כי כל עבוד נותן השירות 5.4

לרבות ע" י קבלני משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות 
ותקנים ישראלים שעניינם  1990-נות הבטיחות בעבודה )חשמל( ,תש"ןעל פיו, תק

נזק  יהא אחראי לכל נותן השירות. 1953-חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג
ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי ביצוע 

 התחייבויותיו דנן. 
 

יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל  נותן השירות 5.5
יבוצעו על פי הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל 

 והתקנות על פיו. 
 

כונות הרמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ מ 5.6
כל דין להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג 

 המועצה ע" פ דרישתו. 
 
 עבודות על גגות שבירים, עבודות בגובה  .6

 
לנקוט בכל האמצעים למניעת פגיעה ו/או נפילה של מאן דהוא המבצע  נותן השירותעל  6.1

עבודות על גג שביר ו/או תלול על פי כל דין ובכלל זה בהתאם לתקנות הבטיחות 
"תקנות העבודה על  )להלן: 1986בעבודה (עבודה על גגות שבירים או תלולים),תשמ"ו 

 והשפעת מזג האוויר. ,בהתחשב במבנה הגג, שבירותו, שיפועו (גגות שבירים"
 

במקומות הגישה והעלייה לגג שביר יוצגו שלטי אזהרה עליהם ייכתב באופן ברור לעין  6.2
 "."זהירות, גג שביר

 
יספק לעובדים על גגות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן  נותן השירות 6.3

עבודה אישי הכולל חגורות ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות ה
יוודא כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו  נותן השירות". על גגות שבירים

 ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו באמצעים הנדרשים על פי חוק. 
 

מתחייב כי עבודות על גגות שבירים או תלולים  נותן השירותמבלי לפגוע באמור לעיל,  6.4
יתבצעו בהתאם להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על 

 גגות שבירים. 
 

-י תקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה( תשס"זמתחייב לעבוד עפ" נותן השירות 6.5
2007 . 

 
 
 עבודות בניה  .7

לבצע עבודות בניה  נותן השירותמבלי לפגוע בכל דין ובשאר הוראות ההסכם דנן, על  7.1
-,תשכ"ב(עבודת בניה הנדסית) כהגדרתן בפקודת הבטיחות ובצו הבטיחות בעבודה

, ובכלל זה עבודות חפירה ותיעול, בהתאם להוראות תקנות הבטיחות בעבודה 1961
 .יחות עבודות בניה"()להלן":תקנות הבט 1988-תשמ"ח ה(עבודות בני)
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ידאג כי עבודות חפירה, עבודות עפר ותיעול יבוצעו באופן שתמנע פגיעה  נותן השירות 7.2
בעובדים וברכוש, פגיעה ביציבות מבנים, מתקנים או כל חלק מהם, אלא אם ננקטו 
וננקטים האמצעים הדרושים למניעת פגיעה באדם וברכוש, לרבות גידור ותאורה 

באמצעי זהירות מיוחדים למניעת פגיעה באדם  נותן השירותקוט נאותה. כמו כן, ינ
 הנמצא בחפירה או בבור מזרם חשמלי, אדים מזיקים, גזים או התפרצות מים. 

 
, כאשר הינו מבצע עבודה שבמהלכה או כתוצאה ממנה עלולים להידרדר נותן השירות 7.3

הנאותים  חומרים, ישתמש בשיטות עבודה, וכלים נאותים וינקוט בכל האמצעים
 למניעת פגיעת סלעים, אבנים, או חומרים כאמור באדם או ברכוש. 

 
י מנהל עבודה כקבוע ת הריסה המבוצעת על ידו תבוצע ע"יוודא כי עבוד נותן השירות 7.4

, ותוך נקיטת אמצעי הבטיחות הנדרשים לרבות "ב"תקנות הבטיחות )עבודות בניה(
 ועל פי כל דין. (" יחות )עבודות בניה"תקנות הבט גידור והצבת שלטי אזהרה כקבוע ב

 
יוודא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם  נותן השירות 7.5

ולרבות נקיטת אמצעים  "להוראות כל דין לרבות "תקנות הבטיחות )עבודות בניה(
 נאותים למניעת התפשטות אש. 

 
עבודות אחרות שיש לעשות  מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן 7.6

שבתוכו עלולים להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם  בתוך "מקום מוקף",
 לדרישות "פקודת הבטיחות" בנוגע ל"מקום מוקף." 

 
 
 עבודות במתקני לחץ גבוה  .8
 

תבוצע על פי ( מדחסים, משאבות וכד')לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה  נותן השירותעל 
 הוראות היצרן והוראות הבטיחות על פי כל דין. 

 
 גהות תעסוקתית  .9
 

יוודא קיומם של התקני ותנאי גהות ורווחה נאותים ע" פ כל דין, אשר  נותן השירות 9.1
יבטיחו ויגנו מכל בחינה שהיא על בריאות עובדיו ו/או מועסקיו במקום העבודה 

מתקנים, במבנים, בחומרים ובציוד, לרבות בתנאי העבודה, בתהליכי העבודה, ב
 במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה. 

 
יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתאם לדרישות החוק על מנת להבטיח  נותן השירות 9.2

את העובדים מפני סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך 
קשר לביצוע/אי ביצוע העבודות נשוא יצור או בכל גורם אחר במקום העבודות וב

 הסכם זה. 
 

ידאג להדריך לעדכן ולהסביר לעובדיו מהם סיכוני הבטיחות הבריאות  נותן השירות 9.3
והגהות הכרוכים בביצוע עבודתם במסגרת הסכם זה, וכן מהם האמצעים אשר עליהם 

 לנקוט על מנת למנוע הסיכונים הנ"ל. 
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 א'-12מסמך ד' 
 הצהרת בטיחות

 
 אני הח"מ ______________________ מס' ת.ז ___________________ מצהיר .1

ומאשר בזאת בחתימת ידי שקראתי אתת "נספח בטיחות כללי" וכל חומר אחר שנמסר לי 
ו/או שנתבקשתי לעיין בו, על ידי הממונה על הבטיחות במועצה, שמעתי את תדריך הממונה 

 ם, אני מתחייב למלאם בשלמותם וכרוחם. על הבטיחות במועצה, הבנתי אותם במלוא
 

כמו כן אני מתחייב להביא לידיעת עובדיי את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם  .2
 הבינו את כל הכתוב בו וינהגו ויעבדו לפיו. 

 
אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלומם ובריאותם של עובדי מוטלת עלי וכל האחריות  .3

ציוד מוטלת עלי. הנני משחרר את המועצה מכל אחריות כלפי עובדי לשלמותו ותקינותו של ה
וכלפי הציוד או כל כלפי צד ג' כל תביעה או פעולה משפטית כלשהי תופנה כלפי ואני אשא 
בתוצאות ובהוצאות. אני מצהיר כי כל עובדיי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש 

 לביצוע העבודות בהתאם להסכם זה. 
 
מתחייב לבצע את התחייבויותיי נשוא מכרז זה ע"י עובדים מקצועיים, בעלי כישורים הנני  .4

נאותים לביצוע ההתחייבויות תת נשוא המכרז וההסכם, אשר קיבלו הדרכה נאותה על 
מהות העבודה שעליהם לבצע, הסיכונים הכרוכים בה והאמצעים בהם ידרשו לנקוט ע"מ 

 ות בתנאי בטיחות נאותים. להבטיח מניעת הסיכונים וביצוע העבוד
 
הנני מודע לחשיבות העליונה שמייחסת המועצה להבטחת תנאי בטיחות נאותים בביצוע  .5

העבודות ואני מתחייב בזאת לפעול תוך שימת לב ראויה לכך, ומתן דגש משמעותי לנושאי 
הבטיחות, גהות ובטיחות אש, ואעשה כל אשר באפשרותי ע"מ למנוע מפגעים ונזקים לגופו 

 ו/או רכושו של מאן דהוא, לרבות מי מטעם המועצה. 
 
הנני מתחייב בזאת לפעול בביצוע התחייבויותיי נשוא הסכם זה על פי כל דין ובפרט בהתאם  .6

ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח  1954 -להוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד
 והתקנות על פיהם.  1970 -חדש( התש"ל

 
 

 התדריך: _________________________   חתימה: ________________שם מקבל 
 

 תאורו )אדם, חברה, שותפות, אחר(: ______________________ )נא לפרט(  
 

 ת.ז/ ח.פ: ___________________________________
 
 

 אישור/ הוראות הממונה על הבטיחות
 

 נותן השירותאני, מר _______________, הממונה על הבטיחות במועצה, מאשר כי 
 החתום מעלה, עבר תדריך בטיחות, בנושאים הבאים: 

 

 
_______________________________________________________________ 

 
 חתימה: ___________________________   תאריך: ______________________
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 13 נספח ד'

 הנחיות משרדי הממשלה להדברה במוסדות חינוך ובסביבתם
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


